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Ἵδρυσις τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν διὰ κατεπείγοντος νομοσχεδίου;

ΑΙ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙ
ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ Υ∆ΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Α. Τζιχαντισταὶ µετανάσται;
Τὰ τελευταῖα ἔτη ὑπολογίζεται ὅτι

ἔχουν διέλθει ἀπὸ τὴν Χώραν μας πε-
ρισσότεροι ἀπὸ 200.000 πρόσφυγες
καὶ μετανάσται. Ἐπιδιώκεται ἀλλοί-
ωσις τοῦ ἐθνικοῦ στοιχείου; Ἡ Ἑλλὰς
κατατρύχεται ἀπὸ χιλιάδες προβλή-
ματακαὶαὐτὴν τὴνστιγμὴνὀφείλει νὰ
σηκώση καὶ τὸ μεγάλο βάρος τῆς
εἰσροῆς πληθυσμοῦ ἄλλων ἐθνοτή-
των. Πῶς θὰ τὰ καταφέρη; Φαίνεται
πὼς αὐτὸ δὲν τὸ συνειδητοποιοῦν εἰς
τὴν Εὐρώπην. Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ὁ
Ὑπ. Ἐξωτερικῶν τῆς Οὑγγαρίας εἰς
συνέντευξίν του εἰς τὴν κρατικὴν τη-
λεόρασιν εἶπε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἔχει
ὑπογράψει τὴ δεύτερη συνθήκη τοῦ
Δουβλίνουκαὶ σύμφωναμὲαὐτὴ εἶναι
ὑποχρεωμένη νὰ κρατήση ὅσους
εἰσέρχονται στὰ σύνορά της!». Βε-
βαίως, οἱ κατατρεγμένοι ἄνθρωποι
χρήζουν βοηθείας, ἀλλὰ αὐτὸ ἀπαιτεῖ
ἕνα εὐρύτερον εὐρωπαϊκὸν σχέδιον
ἀπορροφήσεως τῶν πληθυσμῶν, διὰ
τὸ ὁποῖον πολλοὶ ἀξιωματοῦχοι εὐρω-
παϊκῶν κρατῶν ἔχουν ἐκφρασθῆ
ἀρνητικά. Φαίνεται ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν
ἀνησυχεῖ διὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ τὴν
χρησιμοποεῖ ὡς κυματοθραύστην τῶν
προσφυγικῶν ρευμάτων. Τὸ Ἰσλὰμ
ὅμως ἐξαπλώνεται καὶ κανεὶς δὲν γνω-
ρίζει ἂν μεταξὺ ὅσων καταφεύγουν
ἐδῶ δὲν ὑπάρχουν καὶ τζιχαντισταί. Αἱ
θηριωδίαι πάντως τῶν φονταμεντα-
λιστῶν τοῦ Ἰσλὰμ δὲν σταματοῦν καὶ
ἀφοροῦν καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους.

«�ἡ εἴδηση ὅτι ἀπὸ τὸνΑὔγουστο
ποὺ οἱ ἴδιοι µαχητὲς τοῦ Ἰσλαµικοῦ
Κράτους κατέλαβαν τὸ χωριὸ Καρια-
τάϊν τῆς ἐπαρχίας Χὸµς ἔχουν κατα-
στρέψει ἕνα ἑλληνορθόδοξο ναὸ τοῦ
4ου αἰώνα, τὸ νεκροταφεῖο καὶ
πολλὲς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες δὲν εἶχε
γίνει εὐρέως γνωστή� «∆ιέταξαν
τοὺς χριστιανοὺς νὰ ξυρίσουν τὰ κε-
φάλια τους. Τοὺς ἐπέβαλαν φόρο
4,25 γραµµαρίων χρυσοῦ τὸν χρόνο.
Τοὺς ἀπαγόρευσαν νὰ θάβουν τοὺς
νεκρούς τους, ἀλλὰ καὶ νὰ παρέχουν
ὑπηρεσίες ἢ νὰ κάνουν ἐµπορικὲς
συναλλαγές. Μάρκαραν τὰ σπίτια
ὅπου ἔµεναν, ἐντόπισαν ὅσους εἶχαν
κρυφτεῖ σὲ ὑπόγεια ἢ ἀγροκτήµατα.
Τοὺς ἐπέβαλαν νὰ παραµένουν ὄρθι-
οι παρουσίᾳ µουσουλµάνων, νὰ µὴ
κοιτάζουν τοὺς µουσουλµάνους στὰ
µάτια, νὰ σκύβουν τὸ κεφάλι παρου-
σίᾳ µέλους τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους.
Τοὺς ὑποχρέωσαν νὰ ζοῦν µὲ τὸν µό-
νιµο φόβο τοῦ θανάτου, κλειδωµένοι
στὰ σπίτια τους, ὑποφέροντας τὸν
ἐξευτελισµὸ» περιέγραψε ὁ Ζόκρι
Χαζαλεµάχ, ποὺ συνεργάστηκε µὲ
βεδουίνους καὶ µουσουλµάνους, γιὰ
νὰ φυγαδεύσει ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο
αὐτὸν θύλακα -«γκέτο στὴν καρδιὰ
τοῦ Ἰσλαµικοῦ Χαλιφάτου» τὸ ὀνοµά-
ζει- τοὺς 172 ἀπὸ τοὺς συνολικὰ 277
χριστιανοὺς ὀρθόδοξους κατοίκους
του, µὲ κίνδυνο νὰ ὑποστοῦν ἀµφότε-

ροι τὰ σκληρὰ ἀντίποινα τῶν τζιχαν-
τιστῶν, πού, ὅπως σηµειώνει, εἶναι
ἐξίσουσκληροὶµὲ τοὺςὁµοθρήσκους
τους, ἐὰν τοὺς κρίνουν «ἀπίστους»
(Κατερίνα Στυλιανέα, «∆ηµοκρατία»
29.10.2015).

Β. Ἀνέγερσις Τεµένους
Ἐνῶσυρρέουνπλῆθοςμουσουλμά-

νων εἰς τὴν Χώραν μας, ἡ Κυβέρνησις
δέχεται τὶς εἰσηγήσειςστελεχῶν της νὰ
ἀνοίξουν ἀνεξέλεγκτα τὰ σύνορα καὶ
ἑτοιμάζει καὶ τὸ μεγάλο πνευματικὸν
κέντρον, τὸ Τέμενος, εἰς τὴν καρδίαν
τῆς πρωτευούσης! Μὲ αὐτὲς τὶς ἐπι-
λογὲς ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον θὰ συμβῆ εἶναι
νὰ ἐνισχύσωμε τὸ ἰσλαμικὸν στοιχεῖον
εἰς τὴν πλέον εὐαίσθητον περιοχὴν
τῆς Εὐρώπης, τὰ Βαλκάνια, καὶ νὰ
καταστήσωμε τὴν εὐάλωτον Ἑλλάδα
θύλακα καὶ προπύργιον τοῦ Ἰσλάμ.

«�ἡ Νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπαι-
τοῦσε µὲ ἀνακοίνωσή της «νὰ ξηλω-
θεῖ ἄµεσα ὁ φράχτης στὸν Ἕβρο» γιὰ

νὰ πληµµυρίσει ὅλη ἡ Βόρεια Ἑλλά-
δα ἀπὸ τοὺς δυστυχισµένους αὐτοὺς
-κατὰ βάση µουσουλµάνους-, καὶ ἡ
περιφερειάρχης Ἀττικῆς (ἡγετικὸ στέ-
λεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ), Ρένα ∆ούρου,
ποὺ δήλωνε παντελῆ ἄγνοια γιὰ τὶς
ἀποφάσεις τῆς Ε.Ε., ποὺ ἀφοροῦν
στὰ «στρατόπεδα προσφύγων καὶ
µεταναστῶντῆςἈττικῆς», ἐνδιαφερό-
ταν γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀναγερθεῖ τὸ περι-
βόητο τζαµὶ στὴν Ἀθήνα µὲ τοὺς µινα-
ρέδες του, γιὰ νὰ προσεύχονται οἱ
µουσουλµάνοι! Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι
ὅτι ἡ Νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ὡς
µονόδροµο «στὴ µεγαλύτερη τραγω-
δία προσφύγων στὶς ἑλληνικὲς θά-
λασσες» (!) νὰ πληµµυρίσει ὅλη ἡ
Βόρεια Ἑλλάδα ἀνεµπόδιστα µὲ τὰ
ἑκατοµµύρια κάθε εἴδους µουσουλ-
µάνων, ποὺ θέλουν νὰ περάσουν
πρὸς τὴν Εὐρώπη. Τὴν ὥρα ποὺ ἡ
Frontex ἀπειλεῖ νὰ κλείσει τὰ σύνορα
τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὴν... ἔξοδο, ὥστε
νὰ παραµείνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρω-

ποι στὴν Ἑλλάδα, καὶ ὅπως παρα-
δέχθηκε χθὲς καὶ ὁ πρωθυπουργὸς
ἀπὸ τὸ βῆµα τῆς Βουλῆς τέθηκε
«ἀνεπίσηµα» στοὺς διαδρόµους τῶν
Βρυξελλῶν (ἀπὸ τὴ Γερµανία καὶ
τοὺς δορυφόρους της) τὸ θέµα τοῦ
«γκέτο, τοῦ στρατοπέδου τῶν 50.000
προσφύγων καὶ µεταναστῶν» (µία
πόλη µεγαλύτερη ἀπὸ πολλὲς ἑλλη-
νικὲς πόλεις)� («Ἀξία», 31.10.2015)

Γ. Ἵδρυσις
Τουρκικοῦ Κόµµατος

Ἡ Θράκη ἔχει μείνει πολιτικῶς καὶ
ἐκκλησιαστικῶς ἀνοχύρωτος. Ὁ Οἰκ.
Πατριάρχης ἁλωνίζει εἰς τὶς Μητρο-
πόλεις τῆς Β. Ἑλλάδος μὲ τὴν Τουρ-
κίαν νὰ ἐποφθαλμιᾶ τὴν ἰδίαν πε-
ριοχὴν καὶ τὴν Πολιτείαν καὶ Ἐκκλη-
σίαν νὰμένουνἄπραγεςμετὰμάλιστα
καὶ τὶς φοβερὲς μετεκλογικὲς ἐξελί-
ξεις, ὅπου μόνον μουσουλμάνοι Βου-
λευταὶ ἐκπροσωποῦν τὴνΡοδόπηνκαὶ
ἑτοιμάζουν ἰδικόν τους κόμμα!

«Γιὰ πρώτη φορὰ µετὰ τὴν ἐνσω-
µάτωση τῆς Θράκης, ἡ Ροδόπη ἔµε-
νε χωρὶς χριστιανὸ βουλευτή. Καὶ οἱ
τρεῖς βουλευτὲς τῆς περιοχῆς, οἱ
Μουσταφὰ Μουσταφά, Ἀχµὲτ Καρα-
γιουσοὺφ καὶ Ἰλχὰν Ἀχµὲτ εἶναι µου-
σουλµάνοι� προσφέροντας µία τε-
ράστια νίκη γοήτρου στὸ τουρκικὸ
προξενεῖο. Ὁ χριστιανικὸς πλη-
θυσµὸς µειώνεται περισσότερο ἀπὸ
ὅσο δείχνουν οἱ ἐπίσηµες στατιστικές,
τὰ χωριὰ µένουν χωρὶς παπάδες�
τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἔκλεισε δύο
τµήµατα τοῦ ∆ηµοκρίτειου Πανεπι-

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ

Τὴν 11ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνή-
μην τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου
Ἁγίου Ὄρους.

Τὰ δάκρυα
Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Ἀλήθεια καὶ ἐλευθερία
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΕΙΝΑΙ πολύ εὔκολο νά χάσεις τήν ἐλευθερία ἀπό δική σου ὑπαιτιότητα.
Νά γίνεις δοῦλος, χωρίς νά τό καταλάβεις. Νά ἀκολουθήσεις τό δρόµο
πού ἀκολουθοῦν οἱ πολλοί, ἐνῶ πρέπει νά εἶσαι ἐλεύθερος, µακριά ἀπό
τή νοοτροπία τοῦ ὀπαδοῦ καί τοῦ ἀπερίσκεπτου χειροκροτητῆ. Ἡ βασική
αἰτίασέαὐτήτήναἰχµαλωσίαεἶναιἡἔλλειψητῆςἀλήθειας.Ὅτανδένγνω-
ρίζεις πρόσωπα καί πράγµατα, ὅταν εἶσαι ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ -πού κάθε
τόσο ταλαιπωρεῖται ἀπό τούς δηµαγωγούς καί ἀναξίους πολιτικούς- ἡ
ἐλευθερία στή σκέψη, τήν ἐπιλογή καί τή δράση στή ζωή χάνεται καί γίνε-
σαι τυφλό ὄργανο ἀλλά καί θῦµα πού σέ ἐκµεταλλεύονται οἱ ἄλλοι.

Τόκαθῆκονἐκείνωνπούδιδάσκουντούςἀνθρώπουςεἶναινάτούςἐνη-
µερώνουν καί νά τούς παρακινοῦν νά ἀντιστέκονται στά ὅσα διαπράτ-
τουν κακοί καί ἰδιοτελεῖς ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ὅµως δέν εἶναι γνωστοί ἀπό
τήνἀρχή.∆υστυχῶςὑπάρχειἡὑποκρισία,ἡὁποίαπαρασέρνειτούςἀνυ-
ποψίαστους καί τούς ὁδηγεῖ σέ πράξεις, πού ἔχουν ὡς τραγικό ἀποτέλε-
σµα τήν καταστροφή.

Στό ἔργο τῆς πληροφόρησης καί ἀφύπνισης τῶν ἀνθρώπων συµβάλ-
λουν καί οἱ ἄξιοι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἀνησυχοῦν γιά τό ποίµνιό τους, γιά
τούς πιστούς πού τούς βασανίζουν ἄνθρωποι κακοί καί τούς κάνουν τή
ζωή ἀνυπόφορη. Ἀµέσως ὅµως σκέφτοµαι ὅτι οἱ ἄξιοι κληρικοί εἶναι δυσ-
εύρετοι. Ἔτσι οἱ ἐλπίδες µου λιγοστεύουν καί ἡ ἀνησυχία µου γίνεται πό-
νος, γιατί οἱ ἄνθρωποι θά συνεχίσουν νά ζοῦν ἐξαρτηµένοι ἀπό τούς ἐπι-
τήδειους καί δόλιους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τόση σκληρότητα, πού δέν διστά-
ζουν νά ὁδηγήσουν στήν ἐξαθλίωση τούς συνανθρώπους τους, ἀρκεῖ νά
πετύχουν τούς σκοπούς τους.

Εἶναι ἀνάγκη νά ἀφήσουµε τά πολλά καί µεγάλα λόγια καί νά δίνουµε
στούς ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ τό φωτεινό παράδειγµα, τό ὁποῖο θά τούς
ἀφυπνίζει καί θά τούς κάνει ἀνυπότακτους στούς πονηρούς καί σκλη-
ρούς. Νοµίζω ὅτι αὐτό εἶναι τό πιό ἀποτελεσµατικό µέτρο, τό ὁποῖο δέν
ἔχουνσυνειδητοποιήσειοἱπερισσότεροικληρικοίκαί λαϊκοί.∆υστυχῶς,
περιορίζονται στό δικό τους µικρό κύκλο, δηµιουργώντας καλές ἐνυπώ-
σεις µεταξύ τους, ὡς ἄνθρωποι πού βρίσκονται ἀσφαλῶς στήν κιβωτό
τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ γιά τούς ναυαγούς πού εἶναι δίπλα τους καί κινδυ-
νεύουνἔχουνµειωµένοἐνδιαφέρονκαίἀποδίδουντόναυάγιοστούς ἴδι-
ους, ἀφοῦ δέν ἀκολουθοῦσαν τό δρόµο τοῦ Θεοῦ, κι ἐκεῖ σταµατάει κάθε
σκέψη γἰ αὐτούς! Ὅµως ἡ χριστιανική ἀγάπη δέν ἔχει ὅρια καί δέν κάνει
διακρίσεις. Ὁ ἀληθινός χριστιανός ἀνησυχεῖ γιά ὅλους τούς ἀδελφούς
καί βρίσκει πολλούς τρόπους βοήθειας καί συµπαράστασης. Βλέπει
πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις καί γνωρίζει ὅτι ἡ ἔµπρακτη ἀγάπη συνο-
δεύεται ἀπό θυσίες, µικρές ἤ µεγάλες, ἀνάλογα µέ τίς καταστάσεις καί τίς
περιστάσεις.

Ἰσόβιοι συνοδοιπόροι τῆς
ζωῆς εἶναι τά δάκρυα. Συνο-
δοιπόροι, πού - ὅ,τι κι ἄν συµ-
βαίνει- ἀνακουφίζουν καί ξα-
λαφρώνουν τήν ἀνθρώπινη
ψυχή. Πόσο µεγάλη, ἀπέραν-
τη καί ἀκατανόητη ἡ σοφία
τοῦ Θεοῦ! Μυστικά καί ἀόρατα
συναισθήµατα µποροῦν νά
προκαλέσουν ἀσυναίσθητα
καί ἀστραπιαῖα, τούς δακρυ-
γόνους ἀδένες. Ὁπότε ἀκο-
λουθοῦν καί οἱ καταρράκτες
τῶν δακρύων. Ἕνα καί µόνο
φευγαλέο συναίσθηµα, ἤ µιά
ἰσχυρή ἀνάµνηση προσωπι-
κοῦ γεγονότος, εἶναι δυνατό
νά δηµιουργήσει συγκλονι-
σµό ψυχῆς. Ἐάν, µάλιστα, ἡ
συγκίνηση εἶναι ἰσχυρή, τότε
καί τά δάκρυα µεταβάλλονται
καί γίνονται κλάµα.

Τά δάκρυα εἶναι ἀνάλογα µέ
τίς αἰτίες, πού τά προκαλοῦν.
Ἔχουµε δάκρυα ἀγάπης, δά-
κρυα πένθους, δάκρυα ἀπο-
χωρισµοῦ, δάκρυα χαρᾶς, δά-
κρυα τρυφερότητας, δάκρυα
προσευχῆς, δάκρυα θείου
ἔρωτα, δάκρυα Μετάνοιας καί
Ἐξοµολόγησης... κ.ἄ.
Ἀσφαλῶς τά ὡραιότερα, τά
ἱερότερα, καί τά θεοπρεπέστε-
ρα δάκρυα, εἶναι αὐτά, τοῦ θεί-
ου ἔρωτα. Καί τά λέω θεοπρε-
πέστερα, γιατί κάθε δάκρυ γιά
τόν Κύριο καί Θεό, εἶναι τό πιό
πολύτιµο καί εὐπρόσδεκτο
δῶρο στήν ἀγάπη καί τή δόξα
Του.

Ἰδιαίτερα τῆς µετάνοιας καί
Ἐξοµολόγησης τά δάκρυα,

εἶναι τά πιό πολύτιµα καί ἀνε-
κτίµητα καί θεοφιλέστερα.
Ἀποτελοῦν, ἀναµφίβολα, τήν
εἴσοδο τοῦ Παραδείσου. Ὁ
ἱερός Χρυσόστοµος λέγει σχε-
τικά: «Ἁµαρτία, τραῦµα. Μετά-
νοια, φάρµακον», ἀλλά «τό
δάκρυον σβέννυσι πυρκαϊάν
ἁµαρτηµάτων». Τά δάκρυα
εἶναι ἡ πυροσβεστική τῶν
ἁµαρτηµάτων. Κάθε δάκρυ
εἶναι κι ἕνα διαµάντι - τῆς
ψυχῆς διαµάντι-- προορισµέ-
νο γιά τήν αἰωνιότητα. Ἔχει,
δηλαδή, αἰώνια ἀξία. Καί
αὐτό, διότι, «διά τῶν δακρύων
λαµπρύνεται ἡ ψυχή, κατο-
πτριζοµένη τά ἐπουράνια κα-
τά τήν τοῦ Κυρίου δωρεάν»
(Ὅσιος Ἐφραίµ ὁ Σύρος). Τό
µέγα ἁµάρτηµα τῆς ἄρνησης
τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Πέτρο,
ποῦ εἶχε καταλήξει; Μᾶς τό
περιγράφουν οἱ ἱεροί Εὐαγγε-
λιστές: Ὅταν, κατά τήν προ-
φητική ἐπαλήθευση τοῦ Χρι-
στοῦ «ἀλέκτωρ ἐφώνησε,
ἐµνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ρήµα-
τος τοῦ Ἰησοῦ... καί ἐξελθών
ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς» (Ματθ.
ΚΣΤ΄ 74-75). Πολύ πικρά τά
δάκρυα τοῦ µεγάλου καί ἀγα-
πητοῦ µαθητῆ τοῦ Χριστοῦ. Μ᾽
αὐτά τά ἅγια δάκρυα µπόρεσε
ν᾽ἀποκατασταθεῖ στό ἀποστο-
λικό του ἀξίωµα καί νά γίνει
ἕνας ἀπ᾽ τούς κορυφαίους
Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου.

Κάθε δάκρυ γιά τήν ἀγάπη
τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, εἶναι καί µιά προσφορά
θείου ἔρωτα, καί µιά δόξα
στήν αἰώνια ἀγάπη Του.

Ὑπνώτουσα ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὴν παραζάλην τῆς οἰκονομικῆς ὑφέσεως, τὸ Ἰσλὰμ ἁπλώνει τοὺς πλοκάμους αὐτοῦ
καὶ σείει ἀπειλητικῶς τὰς κεφαλάς του. Ἀποκαλύπτομεν σήμερον πληροφορίας περὶ ἐπισπεύσεως ἐν μέσῳ κρίσε-
ως τῆς ἱδρύσεως τοῦ πολυσυζητημένου Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Τί ἐπίκειται; Ποῖαι αἱ ὑπόλοιποι κεφαλαί;

Ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος ἐν ὄψει τῆς Μεγάλου Συνόδου δίδει βῆμα καὶ προ-
τεραιότητα εἰς τὰ δημοσιεύματα μὲ θέμα τὴν Πανορθόδοξον λόγῳ τῆς
σπουδαιότητας τοῦ γεγονότος, ἀποβλέπων εἰς τὴν πρόκλησιν διαλόγου.

Πρὸς Ἱερὰν Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους ἐν Καρυαῖς, τῇ 22ᾳ/10/2013
Ἅγιε Πρῶτε καὶ σεβαστοὶ Πατέρες εὐλογεῖτε. Πρᾶγµα καλὸν καὶ τῇ

Ἐκκλησίᾳ ὠφέλιµον θὰ ἦταν, νὰ ἀποστέλατε ἐκ συµφώνου ὅλες οἱ ἐν Ἄθω
Μονὲς ἐπιστολὴν πρὸς τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ νὰ τοῦ γράφατε:

Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνό-
δου, ποὺ φηµολογεῖται ὅτι θὰ συνέλθη κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ θέρους τοῦ
ἔτους 2016, ἂν δὲν τεθῆ πρὸς συζήτησιν τὸ φλέγον ζήτηµα τοῦ Συγκρητι-
σµοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ποὺ ταλαιπωρεῖ καὶ ταλανίζει τὰς Ὀρθοδόξους
Ἐκκλησίας τὰ τελευταῖα 95 ἔτη, καὶ ποὺ ὁδηγεῖ ἄλλους σὲ ἀποτείχισιν,
ἄλλους σὲ εἰσχώρησιν σὲ Παλαιοηµερολογητικὰς Παρατάξεις καὶ ἄλλους
σὲ προβληµατισµὸ καὶ περίσκεψη καὶ ἐν γένει προκαλεῖ σχίσµατα στὰς
Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, τότε θὰ εἶναι ἐλλειπής, µαταία, ἀνωφελὴς καὶ
ἀντορθόδοξος καὶ κατά τινας ληστρική, ἡ τοιαύτη Σύνοδος, καὶ ποὺ πι-
θανὸν νὰ προκαλέσει νέα σχίσµατα.

∆ιατελῶ µετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασµοῦ, τιµῆς καὶ ἀγάπης
Βλάσιος Μοναχός

Βίγλα - Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας»

∆ιαµαρτυρία πρὸς τὴν ΑΣΠΕ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Οἱ ἐν Ἄθῳ νὰ ἀποστείλουν
ἐπιστολὰς εἰς τὸ Πατριαρχεῖον

Γιὰ τοὺς Ἑλληνορθοδόξους τὰ ἱστορικὰ γεγονότα εἶναι «θέληµα Θεοῦ»
καὶ ὅταν τὸ ἀποτέλεσµα εἶναι καταστροφικὸ «παραχώρηση Θεοῦ». Αὐτὸ
ἰχύει καὶ γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, ὅταν τὰ λάθη τῆς πολιτικῆς
ἡγεσίας ὁδήγησαν στὴν καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ τὰ λάθη
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν γενοκτονία
τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Οἰκουµενισµὸς δύο φορὲς ξερίζωσε τὸν
Ἑλληνισµὸ τῆς Ἀνατολῆς (1919-1922, 1964-1972). ∆ιότι στέρησε ἀπὸ
τοὺς Ἕλληνες τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ
ἔδωσε τὴν δυνατότητα στοὺς Τούρκους νὰ πραγµατοποιήσουν τὰ διαχρο-
νικὰ σχέδια ἀφανισµοῦ τῆς Ρωµιοσύνης. Ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ Οἰκουµενι-
σµός, ὁ Ἑλληνισµὸς θὰ εὑρίσκετο σήµερα στὴν Ἀνατολή. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο
ἔκλεισε ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης καὶ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀναγέννηση τοῦ
Ἑλληνισµοῦ τῆς Ἀνατολῆς, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Πατριαρχεί-
ου Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὸν Οἰκουµενισµό.

Κατὰ τὸ κρίσιµο χρονικὸ διάστηµα οἱ πολιτικοὶ τῶν Ἀθηνῶν δὲν ἐσεβά-
σθησαν τὴν παράδοση. «Μὴ πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώ-
πων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλµ. 145, 3). Ἐκεῖνοι «πεποίθατε». Ἄλλοι
ἤθελαν τοὺς Γερµανοὺς καὶ ἄλλοι τοὺς Ἀγγλογάλλους. Τὸ ἀποτέλεσµα
ἦταν ὅτι καὶ οἱ Γερµανοὶ τὸ 1914 - 1916 καὶ οἱ Ἀγγλογάλλοι τὸ 1919 - 1922,
µαζὶ µὲ τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση ἐφήρµοσαν τὴν ἴδια ἀνθελλη-
νικὴ πολιτική. Οἱ ἡγέτες τῶν Ἀθηνῶν ἔστειλαν ἕνα (1) ἀξιωµατικὸ στὸ Πον-
τιακὸ Ἀντάρτικο, ἀγνόησαν τὶς προσπάθειες τῶν Μικρασιατῶν νὰ δηµι-
ουργήσουν δική τους ἄµυνα, ἀποχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Θράκη

«Ὁ Οἰκουµενισµὸς ξερίζωσε
τὸν Ἑλληνισµὸ τῆς Ἀνατολῆς»

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γάτου

Εἰς τὸ προηγούμενον φύλλον τοῦ Ο.Τ. (φ. 2090/30.10.2015) ἐδημοσιεύθη
κείμενον τῆς ΑΣΠΕ διὰ τὰ μέτρα τῆς Κυβερνήσεως ἐναντίον τῶν πολυτέκνων.
Μετὰ τὴν δημοσίευσιν ἀπεστάλη εἰς τὸν Ο.Τ. κείμενον τῆς παρατάξεως «Κοι-
νωνία», μὲ τὸ ὁποῖον θέτει προβληματισμοὺς εἰς τὴν ΑΣΠΕ διὰ τὴν εὐθύνην,
τὴν ὁποία τὸ Δ.Σ. ἔχει, καθὼς μέλη του φέρονται ὡς ἔχοντα σχέσιν μὲ κόμμα,
τὸ ὁποῖον ἤσκησε μὴ εὐνοϊκὴν πολιτικὴν πρὸς τοὺς πολυτέκνους. Ἐπειδὴ ὁ
Ο.Τ. δημοσιεύει κείμενα τῆς ΑΣΠΕ καὶ στηρίζει τὸν ἀγῶνα τῶν Πολυτέκνων
ὀφείλει διὰ λόγους ἀντικειμενικότητος νὰ δημοσιεύη καὶ καλοπίστους ἐπικρί-
σεις πρὸς αὐτήν. Τὸ κείμενον ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Προεκλογικὰ στὴν Παράταξη «Κοινωνία» γίναµε ἀποδέκτες ἑνὸς µακρο-
σκελοῦς κειµένου τῆς Ἀνωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος
(ΑΣΠΕ), ποὺ µᾶς ζητοῦσε νὰ ἀπαντήσουµε σὲ δεκατέσσερα (14) προεκλογικὰ
ἐρωτήµατα προκειµένου νὰ ἐνηµερώσει -ὅπως δήλωσε- τὰ µέλη της.

Μελετήσαµε µὲ πολὺ προσοχὴ τὰ ἐρωτήµατα τῆς Ὁµοσπονδίας τῶν Πολυ-
τέκνων καὶ ἀπαντήσαµε µὲ ἀναφορὲς στὸ πρόγραµµά µας καὶ ὄχι µὲ προ-
εκλογικὲς ἐξαγγελίες. Τὰ προβλήµατα, ἄλλωστε, τῶν Πολυτέκνων εἶναι καὶ δι-
κά µας προβλήµατα, καθὼς οἱ περισσότεροι εἴµαστε γόνοι πολυτέκνων οἰκο-
γενειῶν, ἐνῷ πολλὰ ἀπὸ τὰ µέλη καὶ τὰ στελέχη µας εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι πολύτε-
κνοι.

Στὸ τέλος τῆς ἀπάντησής µας, ποὺ δηµοσιεύθηκε αὐτούσια στὸ ὑπ' ἀριθµὸν
29 φύλλο τῆς ἐφηµερίδος µας, θέσαµε στὴν διοίκηση τῆς ΑΣΠΕ καὶ ἐµεῖς µὲ
τὴν σειρά µας ἕνα προβληµατισµό, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὶς καταγγελίες ἀρκετῶν

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(2ον)
Γενικά, κατά τήν βιβλική κριτική

ἐπιστήµη ὑπάρχει διάσπαση µε-
ταξύ τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἀπο-
στόλων, ἀλλά καί µεταξύ τῶν συγ-
γραφέων τόσο τῆς Παλαιᾶς ὅσο
καί τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, γιατί ὁ
καθένας ἀπό αὐτούς ἐπηρεάσθη-
κε ἀπό τά χαρίσµατά του, τίς ἀντι-
λήψεις τῶν ἀνθρώπων κάθε
ἐποχῆς καί τό θρησκευτικό περι-
βάλλον τους. ∆ηλαδή, ἡ βιβλική

ἐπιστήµη στηρίζεται, κυρίως, στήν
ἱστορική ἔρευνα τῶν κειµένων,
ἐξετάζοντας τίς φιλολογικές καί κη-
ρυγµατικές µορφές πού χρησιµο-
ποιήθηκαν ἀπό κάθε συγγραφέα,
σέ σύγκριση µέ τά ἐξωβιβλικά
πρότυπα σκέψεως καί πίστεως,
ὥστε νά καθορισθοῦν οἱ βαθµοί
ἀλληλεπίδρασης µεταξύ τους. Γι‘
αὐτό γίνεται λόγος γιά τήν θεολο-
γία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου,
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κλπ.

Ἀργότερα, κυρίως τόν 18
ο

-19
ο

αἰώνα στήν Ρωσία ἀναπτύχθηκε
µιά ἄλλη θεολογία πού χαρακτη-
ρίστηκε ὡς ρωσική θεολογία. Τό
σηµαντικό εἶναι ὅτι ἡ ρωσική θεο-
λογία ἀποδεσµεύθηκε ἀπό τήν
πατερική καί τήν σχολαστική θεο-
λογία, διότι οἱ θεολόγοι πού
ἀνῆκαν σέ αὐτήν τήν κίνηση ἤθε-
λαν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν ἑλλη-
νική φιλοσοφία τῶν Πατέρων καί
τόν νοµικισµό τῶν δυτικῶν Ρω-
µαίων, γενικά ἐπεδίωξαν νά ζή-
σουν τόν Χριστιανισµό ὡς ἀγάπη
καί ἐλευθερία, ἀπαλλαγµένο ἀπό
κανόνες, νόµους, τυπικά, κανονι-
σµούς.

Βασικός ἐκφραστής καί ἀρχηγέ-
της αὐτῆς τῆς κινήσεως εἶναι ὁ
Ἀλέξης Χοµιακώφ. ∆ιατύπωσε
τήν θεωρία ὅτι ὑπῆρξαν στήν
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος δύο
πολιτιστικά ρεύµατα, ἤτοι τοῦ Ἰρα-
νιανισµοῦ πού ἐκδηλώθηκε στό
Ἰράν καί τίς πέριξ περιοχές καί
διακρίνεται γιά τήν ἀρχή τῆς ἐλευ-

θερίας, καί τοῦ Κουσιτισµοῦ πού
ἀναπτύχθηκε στήν Αἴγυπτο, τήν
Βαβυλώνα, τήν Νότια Ἰνδία, τήν
Κίνα καί χαρακτηρίζεται ἀπό τήν
ἀνάλυση, τήν λογική, τά οἰκοδο-
µήµατα. Τό κεντρικό σηµεῖο τῆς
θεωρίας του εἶναι ὅτι ἀπό τούς
Κουσίτες ἐπηρεάσθηκαν οἱ Ἕλλη-
νες καί οἱ Ρωµαῖοι καί ἀναπτύχθη-
κε ὅλο αὐτό τό οἰκοδόµηµα τοῦ
Χριστιανισµοῦ µέ τά δόγµατα,
τούς Κανόνες, τούς Ναούς, ἐνῶ οἱ
Ρῶσοι ἐκφράζουν τόν Ἰρανιανι-
σµό καί ζοῦν µέ ἀγάπη καί ἐλευ-
θερία στήν κοινότητα. Ἔτσι, ἀνέ-
πτυξε τήν θεωρία, καί αὐτό εἶναι
σηµαντικό, ὅτι ἡ σχολαστική θεο-
λογία ξεπέρασε τήν πατερική θε-
ολογία καί ἡ ρωσική θεολογία ξε-
πέρασε καί τίς δύο προηγούµενες
θεολογίες.

Ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἐπικίνδυνης
θεωρίας ἀντέδρασε ὁ µεγαλύτε-
ρος τοῦ 20

οῦ
αἰώνα Ρῶσος θεολό-

γος, ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ,
τόν ὁποῖον οἱ Ρῶσοι πολέµησαν

σέ ὅλη του τήν ζωή, ὁ ὁποῖος δια-
κήρυττε µέ τά κείµενά του τήν
«ἐπάνοδο στούς Πατέρες», συγ-
χρόνως ἔκανε λόγο γιά τήν «νεο-
πατερική σύνθεση», ὅτι δηλαδή
πρέπει νά ἐξετασθοῦν καί οἱ νεώ-
τεροι Πατέρες, ὅπως ὁ ἅγιος Συ-
µεών ὁ Νέος Θεολόγος, ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς καί οἱ Φιλο-
καλικοί Πατέρες. Μέ ἄλλα λόγια ὁ
µεγάλος αὐτός θεολόγος πολέµη-
σε τήν θεωρία ὅτι τελείωσε ἡ πα-
τερική θεολογία τόν 8

ο
αἰώνα καί

διακήρυττε ὅτι ἡ πατερική θεολο-
γία συνεχίζεται µέχρι σήµερα µέ
νέους Πατέρες, καί ὅτι δέν µπο-
ροῦµε νά ἰσχυριζόµαστε ὅτι ἡ σχο-
λαστική θεολογία εἶναι ὑπέρβαση
τῆς πατερικῆς θεολογίας καί ὅτι ἡ
ρωσική θεολογία εἶναι ὑπέρβαση
καί τῶν δύο θεολογιῶν.

Τό γεγονός εἶναι ὅτι σήµερα κυ-
ριαρχοῦν καί τά τέσσερα αὐτά
ρεύµατα, ἤτοι ἡ πατερική θεολο-
γία, ἡ σχολαστική ἤ νεοσχολαστι-
κή θεολογία, ἡ βιβλική θεολογία

καί ἡ ρωσική θεολογία. Αὐτό δηµι-
ουργεῖ σύγχυση καί φυσικά θεο-
λογική κρίση.

3. Αἱ ἐπιπτώσεις
τῆς θεολογικῆς κρίσεως
εἰς τήν καθηµερινότητα

τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς
Τά ὅσα ἐλέχθησαν προηγουµένως

ἦταν ἄκρως ἀπαραίτητα, γιά νά ἐντο-
πισθοῦν στήν συνέχεια οἱ ἐπιπτώσεις
τῆς θεολογικῆς κρίσεως στήν ζωή τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Θά τονίσω,
κυρίως, τό πῶς µιά ἀλλοτριωµένη
ὁρολογία καί θεολογία ἀλλάζει ὅλο τό
κλῖµα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ὅταν ἐξετάση κανείς τά θεολογικά
ρεύµατα πού κυκλοφοροῦσαν στίς
Θεολογικές Σχολές, θά διαπιστώση
ὅτι ἡ θεολογική γενιά πού προηγήθη-
κε ἀπό µᾶς εἶχε γαλουχηθῆ µέ τίς
ἀπόψεις τῶν σχολαστικῶν καί προτε-
σταντῶν θεολόγων, ὅπως τοῦ Θωµᾶ
Ἀκινάτη, τοῦ Βελχάουζεν, τοῦ Χάρ-

Εἰσήγησις ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 8ην Ὀκτωβρίου 2015, μέ θέμα:
«Ἡ θεολογική κρίση καί οἱ ἐπιπτώσεις της
στήν καθημερινότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς»
Γράφει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Γιά νά χαράξουµε τίς παρακάτω γραµµές,
ἀφορµή πήραµε πρωτίστως καί ἐπικαίρως ἀπό
τόν ἑορτασµό τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου 1940, πού µᾶς θυµίζει τήν ἡρωϊκή
αὐτοθυσία καί τούς ἁγνούς ἀγῶνες τῶν ἡρώων
γιά τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία καί τή λευτεριά τῆς
πατρίδας· τόν ἀνιδιοτελῆ τους ἀγώνα, ἀπό ἀγά-
πη πρός τήν πατρίδα, ὑπέρ “Βωµῶν καί Ἑστιῶν”.

Ἐπίσης, ἄλλος λόγος εἶναι, ὅτι τά τελευταῖα
χρόνια ἔχουν παραποιηθεῖ ἤ παρανοηθεῖ οἱ
ἔννοιες τῆς πατρίδας καί τοῦ πατριωτισµοῦ σέ
τέτοιο σηµεῖο, πού ὅταν κάποιος µιλάει γιά
ἔθνος,γιά πατρίδα καί πατριωτισµό νά τόν λένε

“φασίστα”, “νεοφασίστα”, “συντηρητικό”, “ἐθνικι-
στή” καί τά ὅµοια.

1. Ἔννοια τῆς Πατρίδος
καί τοῦ ὑγιοῦς πατριωτισµοῦ

Πατρίδα εἶναι ὁ καθορισµένος τόπος πού

ζοῦµε ὡς λαός, τό ἔδαφος, οἱ κάµποι, τά βουνά,ὁ
καταγάλανος οὐρανός, οἱ πεντακάθαρες, ἀπέ-
ραντες, γαλάζιες θάλασσες, ὁ λαµπρός καί ὑπέρ-
οχος ἥλιος της... Καί ὅπως λέει καί ὁ ποιητής:

“Ἐάν δέν εἶναι τά ψηλά βουνά,/ἐάν δέν εἶναι οἱ
κάµποι,/τί εἶναι ἡ Πατρίδα µας;”.

Ἀλλά δέν εἶναι µόνο αὐτό. Ἡ ἔννοια τῆς πατρί-
δας περιλαµβάνει τήν ἱστορία, τούς ἀγῶνες,τόν

πολιτισµό, τή θρησκευτική πίστη, τά ἐθνικά σύµ-
βολα (σηµαία κ.ἄ.), τά ἰδανικά, τίς διαχρονικές
ἀξίες καί τίς ἀρετές καί τόσα ἄλλα.

Τῆς πατρίδας, γενικά, ἀλλ᾽ ἰδιαζόντως τῆς
δικῆς µας πατρίδας, κάθε τι (λουλούδια, λιθάρια
κ.ἄ.) ἔχει µιά ἰδιαίτερη λάµψη καί ὀµορφάδα.

Αὐτό τό χῶµα της, ὅµως, εἶναι ἱερό, γιατί βάφτη-
κε µέ τά αἵµατα ἡρώων καί µαρτύρων, πού χύ-
θηκαν γιά τή λευτεριά, γιά αἰώνια ἰδανικά καί παν-
ανθρώπινες ἀξίες (πίστη, οἰκογένεια κ.ἄ.)

Γι᾽ αὐτό, ἀπό ἀρχαιότητος µέχρι σήµερα τίπο-
τε ἄλλο (ἐκτός ἀπό τήν πίστη στό Θεό) δέν πρέ-
πει νά µπαίνει πάνω ἀπ᾽ τῆς πατρίδας τήν ἀγά-
πη. Γιατί, ὅπως ἔχει διακηρύξει καί ὁ φιλόσοφος
Πλάτων: “Μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων
προγόνων ἁπάντων τιµιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς
καί σεµνότερον καί ἁγιώτερον”1. Φιλόσοφοι, λο-
γοτέχνες, ποιητές κ.ἄ., ὁ καθένας ἀπό τό πόστο

Ἄλλο ὑγιής πατριωτισμός καί ἄλλο ἐθνικισμός καί ρατσισμός
“...Ὅτανμοῦπειράξουντήνπατρίδακαίθρησκείαμου,θάμιλήσω,θά᾽νεργήσωκιὅ,τιθέλουνἄςμοῦκάνουν...” ΣτρατηγόςΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, ᾽Επιτ. Σχολικοῦ Συµβούλου ∆.Ε

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία
καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος

τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ
Τοῦ Ἀρχ. Παύλου ∆ηµητρακοπούλου, ∆ιευθυντοῦ τοῦ Γραφείου
Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς

Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

Ἐννεάµηνον µνηµόσυνον
Γεωργίου Ζερβοῦ

Τὴν Κυριακὴν 15ην Νοεµβρί-
ου ἐ.ἔ. εἰς τὸ Ἱερὸν Μετόχιον
«Ἄξιόν Ἐστιν» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Μεγίστης Λαύρας εἰς Βαρυµπόµ-
πην, µετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν
θὰ τελεσθῆ τὸ ἐννεάµηνον µνη-
µόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τοῦ µακαριστοῦ ἀδελφοῦ
καὶ ἐκλεκτοῦ συνεργάτου µας Γε-
ωργίου Ζερβοῦ.

Παρακαλοῦµε τὰ µέλη τῆς
Π.Ο.Ε. καὶ ὅλους τούς ἀγαπητοὺς
ἀδελφοὺς καὶ φίλους τοῦ Γεωργί-
ου Ζερβοῦ νὰ συµµετάσχουν εἰς
αὐτὴν τὴν ἐπιµνηµόσυνον ὑπὲρ
τῆς ψυχῆς του δέησιν.



νακ· ἡ δική µας γενιά γαλουχήθηκε µέ
τήν θεωρία τοῦ Μπάρτ, τοῦ
Μπροῦννερ, τοῦ Μπούλτµαν, τοῦ
Τίλλιχ κ.ἄ. καί τόν γερµανικό ἰδεαλι-
σµό· καί οἱ µεταγενέστερες ἀπό µᾶς
γενιές µεγάλωσαν µέ τίς ἀπόψεις τῆς
ρωσικῆς θεολογίας καί τῆς ὑπαρ-
ξιακῆς θεολογίας, ὅπως τήν θεολογία
τοῦ Εὐδοκίµωφ, τοῦ Λόσκυ, τοῦ Μέ-
γεντορφ, τήν φιλοσοφία τοῦ Μπερν-
τιάγεφ, τοῦ Χάϊντεγκερ, τῶν ὑπαρ-
ξιστῶν φιλοσόφων κ. ἄ.

Γιά νά µή γίνη κάποια παρεξήγη-
ση, πρέπει νά τονισθῆ ὅτι οἱ φοιτητές
στίς Θεολογικές Σχολές πρέπει νά δι-
δάσκωνται ὅλα αὐτά τά ρεύµατα πού
παρατηροῦνται στήν δυτική θεολογι-
κή ἐπιστήµη, ἀλλά αὐτό δέν πρέπει
νά γίνεται σέ βάρος τῆς πατερικῆς θε-
ολογίας. Οἱ φοιτητές πρέπει νά µα-
θαίνουν τήν σχέση καί τήν διαφορά
µεταξύ τῶν ἀρχῶν τόσο τῆς δυτικῆς
ὅσο καί τῆς πατερικῆς θεολογίας,
ἀλλά δέν πρέπει νά κυριαρχῆ ἡ ἄπο-
ψη περί ὑπερβάσεως τῆς πατερικῆς
θεολογίας ἀπό τήν σχολαστική καί
ρωσική θεολογία.

Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Θεολογική
Σχολή Ἀθηνῶν ἱδρύθηκε µέ βάση τά
γερµανικά πρότυπακαί ἀπό τήν ἵδρυ-
σή της πέρασαν οἱ ἀπόψεις τῆς σχο-
λαστικῆς καί προτεσταντικῆς θεολο-
γίας. Ὁ Aidan Nichols στό βιβλίο του
Light from the East (Φῶς ἀπό τήν
ἀνατολή) ὡς «Ρωµαιοκαθολικός»
αὐτός µελέτησε τήν θεολογική σκέψη
µερικῶν ὀρθοδόξων θεολόγων, γιά
νά ἐνηµερώση τούς δυτικούς Χρι-
στιανούς. Καταλήγει, λοιπόν, σέ µερι-
κά συµπεράσµατα, τά ὁποῖα κατά τήν
γνώµη µου εἶναι ὑπερβολικά σέ µερι-
κά σηµεῖα καί ἀδικοῦν τίς Θεολογικές
Σχολές καί τούς ἐκφραστές τῶν θεο-
λογικῶν ἀντιλήψεων, ἀλλά σέ βασικά
σηµεῖα ὑπάρχουν στοιχεῖα ἀληθείας.
Ἰσχυρίζεται, λοιπόν, ὅτι στήν µέν Θε-
ολογική Σχολή Ἀθηνῶν πέρασε ἡ νε-
οσχολαστική θεολογία, στήν δέ Θεο-
λογική Σχολή Θεσσαλονίκης πέρα-
σαν µερικές ἀπόψεις τῆς γερµανικῆς
φιλοσοφίας καί τῆς ρωσικῆς θεολο-
γίας. ∆έν µπορεῖ νά λησµονήση κα-
νείς ὅτι καί στίς δύο Θεολογικές Σχο-
λές παρήχθη σπουδαῖο ἔργο στόν
χῶρο τῆς πατερικῆς παραδόσεως,
τῆς βιβλικῆς θεολογίας, τῆς λατρείας,
τοῦ κανονικοῦ δικαίου, τῆς ποιµαν-
τικῆς, τῆς ἱστορίας κλπ. Ἡ προσφορά
µερικῶν κεκοιµηµένων καί ζώντων
Καθηγητῶν εἶναι µεγάλη, ἀλλά σέ µε-
ρικές περιπτώσεις παρεισέφρυσαν
καί διάφορες ἀντορθόδοξες ἀπόψεις.

Ὅµως, παρά τίς ὑπερβολές τοῦ
Adian Nichols φαίνεται ὅτι ἡ νεοελλη-
νική θεολογία δέχθηκε µερικές ἐπι-
δράσεις τόσον στήν ὁρολογία ὅσο
καί στό περιεχόµενο τῆς θεολογικῆς
σκέψης ἀπό τήν δυτική καί τήν ρω-
σική θεολογία. Θά δώσω µερικά χα-
ρακτηριστικά παραδείγµατα.

α) «Συσχέτισις µεταξύ
τῆς Ἁγίας Τριάδος

καί τῶν ἀνθρώπων»
Ἡ συσχέτιση τοῦ µυστηρίου τῆς

ἉγίαςΤριάδος µέ τήν ἀνθρώπινη κοι-
νωνία γίνεται συχνά σήµερα καί ἀπό
πολλούς. Προσαρµόζεται ἡ ζωή τῶν
Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος µέ
τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων στήν κοινω-
νία. Ἔτσι, θεωρεῖται ὅτι ἡ ἑνότητα τῶν
Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος πρέ-
πει νά ἀποτελῆ τό πρότυπο τῆς ἑνό-
τητας καί κοινωνίας τῶν ἀνθρωπίνων
προσώπων, ἡ κοινωνικότητα τοῦ
ἀνθρώπου πρέπει νά προσδιορίζε-
ται ἀπό τήν ἑνότητα τῶν θείων Προ-
σώπων, ἀκόµη πολλοί συσχετίζουν

τόν τρόπο ζωῆς τῶν Προσώπων τῆς
ἉγίαςΤριάδος µέ τόν ἀνθρώπινο γά-
µο, ἀλλά καί µέ τόν τρόπο ἑνώσεως
µεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ὁ Ἀλέξης Χοµιακώφ ἔκανε λόγο
γιά µιά τέτοια συσχέτιση καί τήν ἰδέα
αὐτή τήν ἐπεξεργάσθηκαν στήν συν-
έχεια ἄλλοι Ρῶσοι θεολόγοι. Ἔγραφε
ὁ Χοµιακώφ: «Ἑνότητα τῶν πολ-
λαπλῶν ἀνθρώπινων ὑποστάσεων
µέσα στήν µόνη ἀνακεφαλαιωµένη
ἐν Χριστῷ ἀνθρώπινη φύσι. Ἡ ἀπό-
λυτη Ἐκκλησία τῆς ἁγίας Τριάδος
προβάλλεται ἔτσι ὡς κανονιστική
εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἀνθρώ-
πων, “κοινότητας ἀµοιβαίας ἀγάπης“·
ἡ ἑνότητα µέσα στό πολλαπλό».

Αὐτή ἡ ἀναλογία µεταξύ τοῦ Τρια-
δικοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά
καί γενικά τῶν ἀνθρώπων ἀνευρί-
σκεται κατ’ ἀρχάς στούς σχολαστι-
κούς θεολόγους. Νά σηµειώσω τά
ὅσα ἔγραφε ὁ σχολαστικός θεολόγος
Ριχάρδος τοῦ ἁγίου Βίκτωρος περί
τῆς «ὀφειλοµένης» καί «µή ὀφειλο-
µένης» ἀγάπης τῶν προσώπων τῆς
Ἁγίας Τριάδος καί τά περί «ἀναλο-
γίας τοῦ ὄντος», δηλαδή τό analogia
entis µεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δέν δέ-
χονται ὅτι ὑπάρχει ἀναλογία µεταξύ
Θεοῦ καί ἀνθρώπου, γιατί δέν ὑπάρ-
χει ὁµοιότητα µεταξύ ἀκτίστου καί κτι-
στοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς
γράφει ὅτι οἱ τρεῖς θεῖες ὑποστάσεις
συνδέονται µεταξύ τους καί περιχω-
ροῦνἡµία τήνἄλληφυσικῶς,ὁλικῶς,
ἀϊδίως, ἀµεταδότως, συγχρόνως δέ
καί ἀµίκτως καί ἀσυγχύτως, ὥστε µία
νά εἶναι καί ἡ ἐνέργειά τους «ὅπερ ἐπ’
οὐδενός ἄν τις εὕροι τῶν κτιστῶν»,
δηλαδήαὐτήἡπεριχώρησηπούσυµ-
βαίνει στόν Τριαδικό Θεό δέν µπορεῖ
νά βρεθῆ σέ κανένα κτιστό. Γιατί ἡ
ἐνέργειαστούςἀνθρώπουςεἶναι ἰδιαί-
τερη ἐνέργεια κάθε ἀνθρώπου, ἀλλά
στόνΤριαδικόΘεόδένἔχει κάθεΠρό-
σωπο δική του ἐνέργεια, ἀφοῦ εἶναι
κοινή ἡ ἐνέργεια τῶν Προσώπων τῆς
ἉγίαςΤριάδος.Αὐτόσηµαίνει ὅτι κάθε
ἄνθρωπος ἔχει δική του βούληση,
ἐλεύθερη, ἀλλά στά Πρόσωπα τῆς
Ἁγίας Τριάδος εἶναι κοινή ἡ βούληση,
ἄρα δέν ὑπάρχει ἀναλογία µεταξύ
Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

Βεβαίως, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαµᾶς κάνει µερικούς συσχετισµούς
µεταξύΘεοῦκαίἀνθρώπου,ὅπωςὅτι
ὁ ἄνθρωπος ὡς κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
ἔχει νοῦ, λόγο καί πνεῦµα, ἀλλά
σαφῶς λέγει ὅτι αὐτά εἶναι εἰκονικά
«ὑποδείγµατα», τά ὁποῖα, βέβαια,
ὅπως γνωρίζουµε, δέν ἔχουν ἀπόλυ-
τη ἀναλογία, ἀφοῦ στόν Τριαδικό Θεό
ὁ Νοῦς (Πατήρ), ὁ Λόγος καί τό
Πνεῦµα εἶναι ὑποστάσεις, ἐνῶ στόν
ἄνθρωπο εἶναι ἐνέργειες τῆς ψυχῆς.

Τό ἴδιο µπορεῖ νά πῆ κανείς γιά τόν
λόγο τοῦ Χριστοῦ στήν ἀρχιερατική
Του προσευχή «ἵνα ὦσιν ἕν καθώς
ἡµεῖς ἕν ἐσµεν» (Ἰω. ιζ΄, 22), καί χρη-
σιµοποιεῖται τό χωρίον αὐτό, γιά νά
δηλώση τήν ἐλπιζοµένη ἑνότητα τῶν
Ἐκκλησιῶν. Ὅµως, ἡ ἀρχιερατική
προσευχή στό σηµεῖο αὐτό πραγµα-
τοποιήθηκε τήν ἡµέρα τῆς Πεντη-
κοστῆς, ὅταν οἱ Ἀπόστολοι εἶδαν τήν
δόξα τοῦ Θεοῦ, ἔφθασαν στήν θέω-
ση καί ἑνώθηκαν µεταξύ τους, δηλα-
δή αὐτό τό χωρίο ἀναφέρεται στήν
θεοπτία, καί κάθε φορά πού κάποιος
φθάνει στήν θεοπτία ἀποκτᾶ αὐτήν
τήν ἑνότητα µέ τούς Ἀποστόλους.
Ἀλλά καί τό «καθώς» τοῦ Χριστοῦ
«οὐκ ἀκριβοῦς ἐξισώσεως ἐπ’
αὐτῶν· οὐδέ γάρ δυνατόν αὐτοῖς ἦν
τοσοῦτον, ἀλλ’ ὡς ἀνθρώποις δυνα-
τόν», κατά τόν ἱερό Χρυσόστοµο, καί
αὐτό τό «καθώς» πρέπει νά τό δοῦµε

«ὡς εἰς εἰκόνα καί τύπον τῆς ἀδια-
σπάστου φιλίας τε καί ὁµονοίας καί
ἑνότητος», κατά τόν ἅγιο Κύριλλον
Ἀλεξανδρείας. Τελικά, στήν πατερική
διδασκαλία δέν ὑπάρχει ἡ ἀρχή τοῦ
analogia entis πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς
σχολαστικῆς θεολογίας.

β) «Τό ἀνθρώπινον
πρόσωπον»

Πολλές ἀναλύσεις γίνονται σήµερα
γιά τό «ἀνθρώπινο πρόσωπο» καί
µάλιστα προσδιορίζονται τά χαρακτη-
ριστικά του, πού εἶναι ἡ αὐτογνωσία,
ἡ ἑτερότητα καί ἡ ἔκσταση - ὁ ἔρωτας.

Ἡ ἄποψη ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι
πρόσωπο ξεκίνησε ἀπό τόν Ρῶσο
θεολόγο ΒλαδίµηροΛόσκυ, ὁ ὁποῖος
σαφέστατα γράφει: «Ὅσο γιά µένα,
πρέπει νά ὁµολογήσω ὅτι µέχρι τώρα
δέν ἔχω συναντήσει στήν πατερική
θεολογία κάποια πλήρη θεωρητική
ἐπεξεργασία περί τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου, ἡ ὁποία νά συνυπάρχη
µέ τίς σαφέστατες διδασκαλίες περί
τῶν θείων Προσώπων ἤ Ὑποστάσε-
ων». Ἀλλά συνεχίζει: «∆έν προτείνω
λοιπόν ἱστορική ἔρευνα τῶν Χριστια-
νικῶν δογµάτων· θά ἐπιχειρήσω µό-
νο κάποιες θεολογικές σκέψεις γιά τίς
ἀνάγκες τίς ὁποῖες καλεῖται νά καλύ-
ψη ἡ ἔννοια τοῦ ἀνθρωπίνου προ-
σώπου µέσα στά πλαίσια τοῦ Χρι-
στιανικοῦ δόγµατος».

Εἶναι εἰλικρινής καί σαφέστατος ὁ
Βλαδίµηρος Λόσκυ, ὅτι δέν ἀνευρί-
σκεται στούς Πατέρες µία «θεωρητι-
κή ἐπεξεργασία περί τοῦ ἀνθρωπί-
νου προσώπου», πού νά συνυπάρ-
χη µέ τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων
περί τῶν Τριῶν Προσώπων τῆς
Ἁγίας Τριάδος. Πράγµατι, οἱ Πατέρες
ἔκαναν ἀνάλυση τοῦ προσώπου-
ὑποστάσεως στόν Τριαδικό Θεό,
ἀλλά δέν µίλησαν γιά τόν ἄνθρωπο
ὡς πρόσωπο, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἡ
µεταφυσική ἀρχή τοῦ analogia entis,
ἀλλά γιά τόν ἄνθρωπο χρησιµο-
ποιοῦσαν, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός, τούς βιβλι-
κούς ὅρους κατ’ εἰκόνα (νοερό-αὐτε-
ξούσιο) καί καθ’ ὁµοίωση (θέωση).
Κάποιες ἐλάχιστες ἀναφορές στόν
ἄνθρωπο ὡς ὑπόσταση χρησιµο-
ποιοῦνται µέ τήν ἔννοια τῆς ὑπάρξε-
ως, ἀφοῦ αὐτός ὁ ὅρος στίς περι-
πτώσεις αὐτές χρησιµοποιεῖται καί
γιά τά ζῶα, συγκεκριµένα γιά τόν
βοῦν.

Ἔπειτα, ὁ προσδιορισµός τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου µέ τά χαρα-
κτηριστικά γνωρίσµατα, αὐτογνωσία,
ἑτερότητα,ἔκσταση-ἔρωταςεἶναισαφής
µεταφορά στήν ὀρθόδοξη θεολογία
τῶν ἀντιστοίχων ὅρων τοῦ γερµανοῦ
ὑπαρξιστοῦφιλοσόφουΧάϊντεγκερ.

Ἀκόµη, ὁ ὅρος ἀλληλοπεριχώρη-
ση τῶν προσώπων σαφέστατα ἀνα-
φέρεται στόν Τριαδικό Θεό, ἀφοῦ κα-
τά τούς Πατέρες ὑπάρχει ἡ περιχώ-
ρηση µεταξύ τῶν Προσώπων τῆς
Ἁγίας Τριάδος, ἀλλά αὐτό δέν µπορεῖ
νά γίνη κατά τόν ἴδιο τρόπο στούς
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰδιαίτε-
ρες ἐνέργειες καί ἰδιαίτερα σώµατα,
ὁπότε δέν µπορεῖ κανείς νά καταλάβη
πῶς µπορεῖ νά γίνη ἀλληλοπεριχώ-
ρηση µεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀγά-
πη µεταξύ τῶν ἀνθρώπων δέν µπο-
ρεῖ νά ἑρµηνεύεται µέ τήν ἀρχή τῆς
ἀλληλοπεριχωρήσεως, κατά τόν τρό-
πο πού γίνεται στόν Τριαδικό Θεό.

γ) «Πρόσωπον καί ἄτοµον»
Συνεχῶς ὑποστηρίζεται σήµερα ὅτι

ὑφίσταται διαφορά µεταξύ προσώ-
που καί ἀτόµου. Γράφεται καί λέγεται
ὅτι τό πρόσωπο ἔχει αὐτοσυνειδησία
καί ἑτερότητα, διακρίνεται ἀπό τήν
ἐλευθερία καί τήν ἀγάπη, ἐνῶ τό ἄτο-
µο ἐκλαµβάνεται µέ τήν βιολογική καί
ἀριθµητική ἔννοια. Μιά τέτοια διάκρι-
ση εἶναι ἐνδιαφέρουσα καί βοηθᾶ στίς
συζητήσεις γιά κοινωνικά θέµατα, γι’
αὐτό καί ἐγώ εἶχα ἐπηρεασθῆ πρίν
τριάντα (30) χρόνια, καί µέ βοηθοῦσε
στίς συζητήσεις µέ διανοουµένους καί
νέους, ἀλλά γρήγορα κατάλαβα ὅτι
αὐτός ὁ χωρισµός διαφοροποιεῖται
ἀπό τήν πατερική παράδοση.

Ἡ διάκριση µεταξύ προσώπου καί
ἀτόµου ἀνευρίσκεται κατ’ἀρχάς στόν
σχολαστικό θεολόγο Θωµᾶ τόν Ἀκι-
νάτη, ἀλλά ἀναπτύχθηκε στίς ἡµέρες
µας ἀπό τήν ὑπαρξιακή φιλοσοφία,
συγκεκριµένα τόν Μαριτέν, τόν
Μπερντιάγεφ καί ἄλλους. Χρησιµο-
ποιεῖται δέ καί ἀναλύεται ἀπό τόν
ΒλαδίµηροΛόσκυ.

Ὅµως, στήν πατερική διδασκαλία
δέν ὑφίσταται τέτοια διάκριση µεταξύ
προσώπου καί ἀτόµου. Νά ὑπενθυ-
µίσω καί πάλιν ὅτι οἱ Πατέρες πάντο-
τε ἀνέπτυξαν τόν ὅρο πρόσωπο καί
ὑπόσταση γιά τόν Θεό, ὄχι γιά τόν
ἄνθρωπο. Ἔτσι, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
∆αµασκηνός γράφει: «Χρή δέ γινώ-
σκειν, ὡς οἱ ἅγιοι πατέρες ὑπόστασιν
καί πρόσωπον καί ἄτοµον τό αὐτό
ἐκάλεσαν». Καί ἀλλοῦ γράφει: «ὑπο-
στάσεις ἤτοι τά ἄτοµα», δηλαδή ταυ-
τίζει ἐννοιολογικά τό πρόσωπο, τήν
ὑπόσταση καί τό ἄτοµο.
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Ἡ θεωρία τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀθανασίας!

«Ἡ θεολογική κρίση καί οἱ ἐπιπτώσεις...

Ἔτος ΛΓ´, Ἀριθμ. 40/6 Νοεμβρίου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕ-
ΡΟΘΕΟΥ «Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστο-
ρίας καὶ Θεολογίας διὰ τοῦ Τύπου
1995-2015». Ἔκδ. Ἱερὰ Μονὴ Γενε-
θλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας).
Ἐκτύπωση: Ἐκδόσεις Σαΐτη. Σχ.
23,50x18 σσ 494.

Ἰδίου «Ἀναγνωστικὸ κατήχησης.
Γραπτὰ κηρύγματα καλοκαιριοῦ
1995-2015». Ἔκδ. Ἱερὰ Μονὴ Γενε-
θλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας).
Ἐκτύπωση: Ἐκδόσεις Σαΐτη. Σχ.
23,50x18 σσ 422.

Ἰδίου «Θεολογικὲς περιοδεῖες σὲ
διάφορες χῶρες 1995-2015». Ἔκδ.
Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
(Πελαγίας). Ἐκτύπωση: Ἐκδόσεις
Σαΐτη. Σχ. 23,50x18 σσ 344.

Ἰδίου «Θεολογία καὶ ποιμαντική».
Ἐγκύκλιοι, ἔγραφα καὶ ἀφιερώματα
εἰκοσαετίας 1995-2015». Ἔκδ. Ἱ. Μ.
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας).
Ἐκτύπωση: Ἐκδόσεις Σαΐτη. Σχ.
23,50x18 σσ 418.

ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
«Περιμένοντας τὴν Ἀνάσταση. Ἡμέ-
ρες Πολέμου, Κατοχῆς, Ἀπελευθέρω-
σης καὶ Δεκεμβριανοῦ Κινήματος»
(1940 - 1944). Ἐκδόσεις «Ἰωλκὸς» σχ.
20,50x14 σσ 412.

«ΟΣΙΟΣ ΣΤΑΡΕΤΣ ΜΕΛΧΙΣΕ-
ΔΕΚ»ὉἘρημίτηςτῶνδασῶνΡοσλάβλ.
ΜετάφρασηἘπιμέλειαΠέτρουΜπότση.
Ἀθήνα 2015 Σχ. 21x14,50 σσ 100.

ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΝΟΥΣΗ «ΜΑΚΑΡΙ-

ΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗ-
ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ-
ΡΑΦΕΙΜ ΤΙΚΑΣ» (1913 - 1998). Ἀθή-
να 2015. Ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος
Α.Β.Ε.Ε. Σχ. 16,50x10,50 σσ 78.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλο-
γος.Ἀπρίλ.–Μάϊος–Ἰούν.2015Λάρισα.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ, Μηνιαῖο
Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ νεανικὸ πε-
ριοδικό. ᾿Ιδιοκτήτης Ἀδελφότης Θε-
ολόγων «Ὁ Σωτήρ». Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ.
2015. Ἀθῆναι.

ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Διμη-
νιαῖον Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν πε-
ριοδικόν, Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης,
Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας. Ἀπρίλ. –
Ἰούν. 2015. Φλώρινα.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Μηνιαῖον
Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν περιο-
δικόν, Ὄργανον Ὀρθοδόξου Ἱερα-
ποστολικῆς Ἀδελφότητος. Ἰούν.,
Ἰούλ., Αὔγ. 2015. Ἀθῆναι.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Μηνιαῖο Περιο-
δικὸ Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας.
Ἔκδοση Χριστιανικῆς Στέγης Κα-
λαμάτας. Αὔγ. – Σεπτ. 2015. Κα-
λαμάτα.

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, «ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ
ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ (1995-2015)», Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου
τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), 2015

Ἀρκετὰ εὐχάριστο γεγονὸς ἡ
ἐπετειακὴ ἔκδοση τῶν πεπραγµέ-
νων τῆς εἰκοσαετοῦς ἀρχιερατικῆς
διακονίας τοῦ Σεβασµιώτατου Μη-
τροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου
Βλασίου κ. Ἱεροθέου Βλάχου.

Ἀκοίµητος ἐρευνητὴς καὶ ἑρµη-
νευτὴς τῆς ἁγιοπατερικῆς ὀρθοδό-
ξου θεολογίας, µᾶς θυµίζει τοὺς
ὁσίους ἀκοίµητους πατέρες ἀπὸ
τὴν ἀσιατικὴ ἀκτὴ τοῦ Βοσπόρου,
ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Κωνσταντινού-
πολη, ποὺ διαιρεµένοι σὲ ἕξι χο-
ρούς, τελοῦσαν ἀδιάλειπτη προσ-
ευχὴ καὶ ὑµνοῦσαν τὸν Κύριό µας
Ἰησοῦ Χριστό. Μόνο ποὺ ὁ Σεβα-
σµιώτατος κ. Ἱερόθεος, πέραν τῶν
ἀδιαλείπτων προσευχῶν, ὑµνεῖ τὸν
Κύριο καὶ µὲ τὶς λαµπρές, ὀρθόδο-
ξες, θεολογικές του µελέτες. Σπου-
δαῖο τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς ἐπετειακῆς
ἔκδοσης. Στὴν εἰκοσαετῆ διακονία
του ὡς Μητροπολίτης Ναυπάκτου
καὶ Ἁγίου Βλασίου, συγκέντρωσε
σὲ τέσσερις µεγάλους τόµους κυ-
ρίως λόγους του καὶ ἄρθρα ποὺ
ἐστάλησαν σὲ ἐφηµερίδες πανελ-
λαδικῆς κυκλοφορίας ὅπως: «Τὸ
Βῆµα», «Ἐλευθεροτυπία», «Νέα»,
«Καθηµερινή», «Αὐγὴ» κ.λπ., δε-
δοµένου ὅτι συµµετεῖχε στὰ Συνο-
δικὰ Ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καὶ τοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ ἡ
εὐαίσθητη θέση τοῦ ἐκπροσώπου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸν
ἡµερήσιο τύπο.

∆ὲν δηµοσιεύονται οἱ συνεντεύ-
ξεις του, γιατί εἶναι πάρα πολλές.
Τὰ ἄρθρα παρατίθενται κατὰ χρο-
νολογικὴ σειρὰ καὶ ὄχι κατὰ θέµατα.
∆ίνεται ἡ δυνατότητα στὸν ἀναγνώ-
στη νὰ µάθει καὶ νὰ κατανοήσει θέ-
µατα ὄχι µόνο ἐκκλησιαστικῆς ἱστο-
ρίας, ὀρθοδόξου θεολογικοῦ περιε-
χοµένου, ἀλλὰ καὶ διάφορα ἄλλα
κοινωνικά, µὲ ἐπιχειρήµατα, χρησι-
µοποιώντας εἰδικὴ βιβλιογραφία
γιὰ τὸ κάθε θέµα ποὺ ἐξετάζει.
«Ὅλα εἶναι γραµµένα, ὅπως τονίζει
ὁ Σεβασµιώτατος, µὲ τρόπο ποὺ
προορίζονται γιὰ τὸν ἔντυπο καὶ
ἠλεκτρονικὸ τύπο καὶ ἐντάσσονται
µέσα στὰ πλαίσια τῶν ἀπαιτήσεων
τῆς δηµοσιογραφίας καὶ τῶν
ἀναγκῶν τοῦ εὐρύτερου ἀναγνω-
στικοῦ κοινοῦ».

Πολλὰ ἀπὸ τὰ ἄρθρα του δηµο-
σιεύονται καὶ στὴν Ἐφηµερίδα τῆς
Ἱ. Μητρόπολης Ναυπάκτου
«Ἐκκλησιαστικὴ Παρέµβαση». ∆η-
µοσιεύονται ὅµως καὶ ἄλλα ποὺ
ἀναφέρονται σὲ µείζονα ἐκκλησια-
στικὰ θέµατα, γιὰ νὰ φωτιστεῖ ἡ
ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τῆς τελευταί-
ας εἰκοσαετίας, στὴν ὁποία ἔπαιξε
οὐσιαστικὸ ρόλο καὶ ὁ ἴδιος. Εἶναι
κείµενα ἰδιαίτερης πνευµατικῆς
εὐθύνης, ποὺ προσπαθοῦν νὰ
ἀντιµετωπίσουν µᾶλλον καὶ λίγο
εὐαίσθητα θέµατα ἑλληνικῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ἐπικαιρότητας, κάτω ἀπὸ
τὴν προοπτικὴ θεολογικῆς ὀρθοδό-
ξου σκέψεως.

Βασικὴ ἀρχὴ ποὺ ἔχει ὁ Σεβα-
σµιώτατος, εἶναι ὅτι ἐκεῖνο ποὺ
χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀφενὸς

µὲν νὰ ὁµολογεῖ τὴν ἀλήθεια τῆς πί-
στεως καὶ ἀφετέρου νὰ ἀσκεῖ ποι-
µαντικὴ στοὺς ἀνθρώπους, βασι-
σµένη ὅµως στὴν ὀρθόδοξη πίστη.

Ἀναλυτικότερα, ὁ 1ος τόµος πε-
ριέχει θέµατα θεολογίας καὶ ποι-
µαντικῆς, διότι ἡ θεολογία πρέπει
νὰ συνδέεται στενὰ µὲ τὴν ποιµαν-
τική. Πρέπει –τονίζει ὁ Σεβασµιώ-
τατος- νὰ «θεολογοῦµε ποιµαίνον-
τας καὶ νὰ ποιµαίνουµε θεολο-
γοῦντες». Οἱ ὁµιλίες του στὸν τόµο
αὐτὸ γιὰ τὴν Γέννηση, τὴν Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Κοίµηση
τῆς Θεοτόκου, εἶναι µνηµεῖα λόγου
τέχνης καὶ πίστης. Ὁ Ἀναστάς
Χριστὸς –τονίζει- ὡς Φῶς ἀληθινό,
προσπαθεῖ νὰ διώξει τὸ σκοτάδι καὶ
τὴν καταχνιὰ ἀπὸ τὴ ζωή µας.

Ὁ 2ος τόµος ἀναφέρεται σὲ θεο-
λογικὲς περιοδεῖες τοῦ Σεβασµιω-
τάτου, ποὺ δὲν εἶναι λίγες, καὶ
ἀπευθύνονται στοὺς «πραγµατι-
κοὺς κατὰ πάντα Ρωµιοὺς ποὺ βρί-
σκονται σὲ ὅλη τὴ γῆ, καὶ οἱ ὁποῖοι
–τονίζει- πεινοῦν καὶ διψοῦν τὴν δι-
καιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ ἀγαποῦν
τὴν ἐπιφάνεια τῆς δόξης Αὐτοῦ».

Ὁ 3ος τόµος εἶναι, ὅπως τὸν
ἀποκαλεῖ, ἕνα «ἀναγνωστικὸ κατή-
χησης», µὲ σύντοµα γραπτὰ κη-
ρύγµατά του, δηµοσιευµένα στὴν
«Ἐκκλησιαστικὴ Παρέµβαση» ἀπὸ
τὸ 1995 ἕως τὸ 2015. Ἐδῶ στὰ
ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀνα-
γνώσµατα δίδονται θεολογικὰ καὶ
ἐκκλησιαστικὰ µηνύµατα µὲ ἁπλὸ
τρόπο, ποὺ ἔχουν σχέση µὲ τὴν πί-
στη µας καὶ τὴν λατρεία τῆς Ἐκκλη-
σίας, γιὰ νὰ τονίζεται τὸ ὀρθόδοξο
ἐκκλησιαστικὸ φρόνηµα. Ἀπευθύ-
νονται σὲ ἀκοινώνητη κοινωνία,
ποὺ οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων
ἀλλοιώνονται, τὸ περιβάλλον βιά-
ζεται καὶ ἡ γῆ µολύνεται. Οἱ πόλεµοι
στὴ Μ. Ἀνατολὴ αὐτὸ µαρτυροῦν.

Ὁ 4ος τόµος περιέχει τὰ ἄρθρα
του, ποὺ ἔχουν προκαλέσει µεγάλα
σχόλια ὅπως ἡ κοίµηση τοῦ µακα-
ριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείµ, ἡ
ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστό-
δουλου, οἱ ἔντονες συζητήσεις µε-
ταξὺ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου,
ὅπως καὶ ἡ σχέση µεταξὺ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς
Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Εἶναι ἕνα
πλούσιο ὑλικὸ ποὺ διαβάζεται µὲ
µεγάλο ἐνδιαφέρον ὄχι µόνο γιὰ
εἰδικοὺς καὶ διανοούµενους, ἀλλὰ
καὶ ἁπλοῦς πιστούς. Βασικὴ ἀρετὴ
τῆς ἔκδοσης εἶναι ὁ ἁπλὸς τρόπος
ἔκθεσης, ὥστε νὰ γίνονται κατα-
νοητὰ ἀπὸ ὅλους.

Εὐρύτερη ἀνάλυση δὲν µπορεῖ
νὰ γίνει, διότι θὰ ἦταν κατάχρηση
τῆς φιλοξενίας τοῦ Ὀρθόδοξου Τύ-
που. Εὐχαριστοῦµε ἀπὸ µέσης
καρδίας τὸν Σεβασµιώτατο γιὰ τὶς
ἄοκνες προσπάθειές του ὅπως καὶ
τὶς µονάζουσες ἀδελφὲς τῆς Ἱ.
Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (Πε-
λαγία), ποὺ βοήθησαν στὴν ἔκδο-
ση τοῦ ἔργου.
Καθηγητὴς Κ. ∆εληγιάννης

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ἐφιάλτης τοῦ σηµερινοῦ φίλαυ-
του, ὑλόφρονα καὶ σαρκολάτρη ἀνθρώπου εἶναι ὁ θά-
νατος, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ µὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν
ἀπωθήσει στὸ µέλλον. Ἀλλὰ γιὰ τὴν χριστιανική µας πί-
στη ὁ θάνατος ἔπαψε νὰ εἶναι πρόβληµα. Ἰδοὺ τί µᾶς
λέει ἐπὶ αὐτοῦ ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς: «Γιατί εἶναι
ἡ ζωή δύσκολη γιὰ τὸν ἄνθρωπο; Γιατί ὁ ἄνθρωπος
ἐφεῦρε τὸν θάνατο καὶ τὸν ἐγκαθίδρυσε ἐντός του καὶ
σὲ ὅλα τὰ ὄντα γύρω του. Ὁ δὲ θάνατος εἶναι µιὰ ἀστεί-
ρευτος πηγὴ ὅλων τῶν βασάνων καὶ τῶν θλίψεων.
Ὅλα τὰ νεῦρα τοῦ θανάτου ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν ἄνθρω-
πο, γιατί αὐτὸς εἶναι τὸ κύριο γάγγλιο τοῦ θανάτου. Εἰς
τὴν πραγµατικότητα ὁ θάνατος εἶναι ἡ µόνη πικρία τῆς
ζωῆς, ἡ µόνη πικρία τῆς ὕπαρξης. Ἐξ αὐτοῦ προέρχε-
ται καὶ ὅλη ἡ τραγικότητα τῆς ζωῆς. Ἡ ἐπίγεια ζωή τοῦ
ἀνθρώπου δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ µιὰ ἀδιάκοπος
πάλη µὲ τὸν θάνατο - µὲ τοὺς προδρόµους του καὶ

τοὺς συνοδούς του. Ἐδῶ ποτὲ δὲν ὑπάρχει ἀνακωχή.
Ὁ θάνατος ἐπιτίθεται συνεχῶς κατὰ τοῦ ἀνθρώπου,
καὶ ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν κατάσταση
ὑπάρχει µόνο µιὰ διέξοδος, µόνο µιὰ σωτηρία: Ἡ ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ δι’ αὐτῆς νίκη ἐπὶ τοῦ θανάτου
εἰς ὅλους τοὺς κόσµους. Ὅπως ὁ θάνατος εἶναι ἡ πηγὴ
ὅλων τῶν πικριῶν, εἶναι ἡ καθολικὴ πικρία, ἔτσι καὶ ἡ
ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι ἡ πηγὴ κάθε
χαρᾶς, εἶναι ἡ καθολικὴ χαρά. Ἀρκεῖ νὰ ἀνοίξει ὁ
ἄνθρωπος τοὺς πνευµατικοὺς ὀφθαλµούς του, καὶ τό-
τε δὲν µπορεῖ παρὰ νὰ αἰσθανθεῖ καὶ νὰ δεῖ ὅτι ὁ
Ἀναστὰς Κύριος εἶναι ὁ Μόνος ποὺ δίδει νόηµα καὶ
χαρὰ ἀληθινὴ εἰς τὴν πικρὴ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς
γῆς. Αὐτὸς καὶ οὐδὲν ἄλλο καὶ οὐδείς ἄλλος» (ἀπὸ τὸ
βιβλίο του ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ). Ἅγιε
τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν!

Ἀπίστευτον:
«ἐθρόνιασαν»
τὸν ἀντίχριστον εἰς
κάδρον εἰς τὸν Ο.Η.Ε.!

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ πνευµατικὰ θνη-
σιµαῖος ἄνθρωπος ἀπορρίπτει ἀσυ-
ζητητὶ τὸν Μέγιστο Εὐεργέτη του, τὸν
Θεάνθρωπο Χριστὸ καὶ προτιµᾶ τὸν
Ἀντίχριστο! Ἔφτασε µάλιστα στὸ ση-
µεῖο νὰ τὸν «ἐνθρονίσει» καὶ στὸ
κτήριο τοῦ Ο.Η.Ε.! ∆εῖτε τὴν ἀπί-
στευτη εἴδηση: «Ὁ Χριστὸς “πέθανε”
καὶ τὴν θέση του πῆρε ὁ Ἀντίχριστος,
σύµφωνα µὲ πίνακα στὸ κτήριο τοῦ
ΟΗΕ στὴ Νέα Ὑόρκη! Ὑπάρχει ἕνας
τεράστιος ζωγραφικὸς πίνακας στὸ
κτήριο τοῦ Ὀργανισµοῦ Ἡνωµένων
Ἐθνῶν (ΟΗΕ), στὴ Νέα Ὑόρκη,
στὸν ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι
νεκρὸς καὶ ὁ Ἀντίχριστος τὸν ἀντικα-
θιστᾶ στὸν κόσµο ὡς θεός. [M]
Ἐπάνω ἀριστερὰ στὸν πίνακα
ὑπάρχει ὁ ἐσταυρωµένος ποὺ πα-
ραδίδεται καθέτως σὲ δακρυσµένα
µάτια κάποιου. Στὴν ἀπέναντι ἄκρη,
µὲ τὸν θρίαµβο τοῦ Ἀντιχρίστου
γκρεµίζονται τὰ εὐλογηµένα ἀπὸ τὸν
Χριστό, ὁ οἶνος (θεία Κοινωνία) καὶ
τὸ ἔλαιον. Ἐπίσης γκρεµίζονται
φροῦτα ὅπως τὰ κεράσια, αὐτὸ διότι
τὸ κεράσι χαρακτηρίζεται καὶ ὡς
φροῦτο τοῦ Παραδείσου, ποὺ θέλει
νὰ πεῖ ὅτι ὁ Παράδεισος γκρεµίζεται
καὶ ὁ Ἀντίχριστος φτιάχνει δικό του
παράδεισο καὶ σταµατάει ἐδῶ τὸ
σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.
Στὸ δεξιὸ τµῆµα τοῦ πίνακα δεσπό-
ζει ἡ παράσταση µὲ τὸν Ἀντίχριστο
στὴν ἀγκαλιὰ τῆς δικῆς του µητέρας
ποὺ εἶναι ἡ Ἰστάρ, Ἀστάρτη, πόρνη
τῆς Βαβυλῶνος, ὅπως θέλετε πεῖτε
την τὸ ἴδιο πρόσωπο εἶναι. [M] Ὁ
Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα ὑγιέστατο, γυ-
µνό, ξανθὸ παιδάκι µὲ γαλανὰ µάτια,
σκέτος ἄριος, ποὺ σηκώνει θριαµ-
βευτικὰ τὸ χρυσὸ µῆλο» (Ἱστολ. pen-
tapostagma)! Καὶ ὕστερα διερωτό-
µαστε γιατί ὁ διεθνὴς αὐτὸς ὀργα-
νισµὸς εἶναι προκλητικὰ ἀπὼν ἀπὸ
τὰ φρικτὰ τεκταινόµενα στὸν ταρα-
γµένο πλανήτη µας!

Σχεδιάζουν
τὸν ἀποελληνισµὸν
τῶν ἱερῶν
προσκυνηµάτων;

ΦΑΙΝΕΤΑΙ πὼς ἡ «ἐνθρόνιση»
τοῦ Ἀντιχρίστου στὸν Ο.Η.Ε. εἶναι ἡ
«ἀρχὴ ὠδίνων» γιὰ τὰ ἱερὰ προσ-
κυνήµατα τῆς Ἁγίας Γῆς. Ὁ κ.
Χρῆστος Μαντζιάρης κάνει τὴν πα-
ρακάτω ἄκρως ἀνησυχητικὴ ἀπο-
κάλυψη, τὴν ὁποία παραθέτουµε,
µὲ κάθε ἐπιφύλαξη γιὰ τὴν ἀξιοπι-
στία της: «Ὁ ΟΗΕ προτίθεται νὰ
“ἐπιτεθεῖ»” στὸν τάφο τοῦ Χριστοῦ,
στὴν Ἱερουσαλήµ, τὴν 1 Μαΐου
2017, τὴν ἴδια ἡµέρα ποὺ θὰ δώ-
σουν ἐντολὴ στοὺς ὀρθοδόξους
ἱερεῖς νὰ ξυριστοῦν καὶ νὰ κουρευ-
τοῦν. Τὴν 1 Μαΐου 2017 σχεδιάζουν
νὰ καταργήσουν τὸ ἑλληνορθόδοξο
Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων καὶ ὅλα
τὰ προσκυνήµατα τῆς ἀπὸ αἰώνων
δικαιοδοσίας του, ὁ τάφος τοῦ Χρι-
στοῦ τοὺς ἐνδιαφέρει περισσότερο,
νὰ παραδοθοῦν γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ
διαχείριση στοὺς ΟΗΕ, UNESCO,
Βατικανὸ καὶ Ρωσικὴ ἐκκλησία (καὶ
ἂς πιστεύουν πολλοὶ ὅτι θὰ µᾶς σώ-
σουν οἱ Ρῶσοι), ἐκδιώκοντας ἔτσι
τοὺς ἕλληνες µετὰ ἀπὸ αἰῶνες. Τὸ
Πάσχα τοῦ 2017 ἑορτάζεται στὶς 16
Ἀπριλίου, ἑποµένως τὸ 2017 εἶναι
καὶ τὸ τελευταῖο ἔτος ποὺ θὰ µπεῖ
στὸν πανάγιο τάφο τοῦ Χριστοῦ
ὀρθόδοξος ἕλληνας πατριάρχης,
γιὰ νὰ πάρει τὸ Ἅγιο Φῶς. Ὁ πίνα-
κας ποὺ τοποθέτησαν στὸ κτήριο
τοῦ ΟΗΕ δείχνει τὴν τελικὴ νίκη τοῦ
Ἀντιχρίστου. Τὸν Χριστὸ τὸν ρώτη-
σαν;» (Ἱστολ. Pentapostagma.gr)!
∆ὲν γνωρίζουµε ἂν ἡ εἴδηση εἶναι
ἀληθινή. Γνωρίζουµε ὅµως τὰ κα-
ταχθόνια σχέδια τῶν χριστιανοµά-
χων, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ «ξεµπερ-
δέψουν» µία ὥρα ἀρχύτερα µὲ τὸν
Θεάνθρωπο καὶ νὰ προβάλουν τὸν
ἄνθρωπο τῆς ἀνοµίας, τὸ δικό τους
«ἄνθρωπο»!

Εἰς τὴν Καλιφόρνιαν
τῶν Η.Π.Α.
ἐνοµιµοποιήθη
ἡ εὐθανασία!

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ζωή κατάντησε
πολὺ «φτηνὴ» στὴν ἐποχή µας.Τόσο
φτηνή, ποὺ ὁ ἄνθρωπος προτιµᾶ τὸ
θάνατο, ὅταν ἡ ζωή του δὲν εἶναι
ὅπως τὴ θέλει, δηλαδὴ εὐδαιµονιστι-
κή! Γι’ αὐτὸ καὶ γίνεται λόγος συν-
εχῶς γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς εὐθανα-
σίας, ὡς δῆθεν «ἔκφραση τῆς προ-
σωπικῆς αὐτοδιάθεσης τῆς ζωῆς»!
∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ Καλιφόρνια ἔγι-
νε ἡ ἕκτη Πολιτεία τῶν ΗΠΑ ποὺ νο-
µιµοποίησε τὴν εὐθανασία, µὲ τὴν

υἱοθέτηση ἑνὸς ἀµφιλεγόµενου νό-
µου, µετὰ τὴ συγκίνηση ποὺ προκά-
λεσε σὲ ὅλη τὴ χώρα ὁ θάνατος νε-
αρῆς γυναίκας, ἡ ὁποία ἔπασχε ἀπὸ
ἀνίατη µορφὴ καρκίνου στὸν ἐγκέφα-
λο. Σύµφωνα µὲ τὸν νόµο ποὺ ὑπέ-
γραψε ὁ κυβερνήτης τῆς πολυπλη-
θέστερης Πολιτείας τῶν ΗΠΑ, Τζέρι
Μπράουν, µπορεῖ νὰ γίνει εὐθανασία
ἐφόσον βεβαιωθεῖ ἀπὸ δύο γιατροὺς
ἡ κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς καὶ ὁ

χρόνος ζωῆς ποὺ τοῦ ἀποµένει καὶ
διαπιστωθεῖ ἡ πνευµατική του διαύ-
γεια. [M] Οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς ὑπο-
βοηθούµενης αὐτοκτονίας εἶχαν
προσπαθήσει γιὰ δεκαετίες νὰ πεί-
σουν τὴν πολιτεία νὰ τὴ νοµιµοποι-
ήσει προκειµένου νὰ βοηθηθοῦν
ἄτοµα ποὺ βρίσκονται στὸ τελευταῖο
στάδιο τοῦ καρκίνου καὶ ἄλλους
ἀσθενεῖς νὰ πεθάνουν µὲ λιγότερο
πόνο καὶ νὰ ὑποφέρουν λιγότερο»
(Ἱστολ. Τὰ Νέα). ∆ὲν παραβλέπουµε
τὸ γεγονὸς τοῦ πόνου, ἀλλὰ αὐτὸς
γίνεται «φορτίο ἐλαφρὸ» στὸν πιστὸ
καὶ εὐκαιρία µετάνοιας, σὲ ἀντίθεση
µὲ τὸν ἄπιστο, τοῦ ὁποίου γίνεται
«φορτίο ἀσήκωτο» καὶ γι’ αὐτὸ ἀπο-
ζητᾶ τὴν καταστροφή του!

Ὁ Πάπας ἐνηγκαλίσθη
καὶ «εὐλόγησε»
ζευγάρι ὁµοφυλοφίλων
πρώην φίλων του!

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ δηµοσιογράφος κ.
Ν. Χειλαδάκης ἀποκάλυψε µία «ἰδι-
αίτερη» συνάντηση τοῦ «ἀλάθη-
του» στὶς Η.Π.Α. τὸν περασµένο
Σεπτέµβριο. ∆ιαβάστε καὶ φρίξτε:
«Ἀνάµεσα στὰ τόσα “περίφηµα”
ποὺ ἔκανε ὁ Πάπας Φραγκίσκος
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς “ἱστορικῆς”
του ἐπίσκεψης στὶς ΗΠΑ, ἦρθε καὶ ἡ
“σηµαντική” του συνάντηση µὲ
ἀσπασµοὺς καὶ εὐλογίες µὲ ἕνα
ζευγαράκι ὁµοφυλόφιλων, παλιῶν
του φίλων ἀπὸ τὴν Ἀργεντινή.
Ὅπως ἀναφέρουν οἱ δηµοσιογρα-
φικὲς ἀναφορές, κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς ἐπίσκεψής του στὶς ΗΠΑ ὁ Πά-
πας Francis εἶχε µία ἰδιωτικὴ καὶ ἰδι-
αίτερη συνάντηση µὲ ἕνα ζευγάρι
ὁµοφυλοφίλων, τὸ ὁποῖο ἀσπάστη-

κε µὲ µεγάλη χαρὰ γιὰ τόM µεγάλο
τους κατόρθωµα νὰ ἑνώσουν ἐν
γάµῳ τὶς ζωές τους. Μάλιστα ὁ ἕνας
ἐκ τῶνM “συζύγων”, ὁ Yayo Grassi,
διατέλεσε καὶ µαθητὴς τοῦ Πάπα,
ὅταν αὐτὸς προµάντευε στὴν
Ἀργεντινὴ καὶ µετὰ τὴν συνάντηση
µίλησε µὲ τὰ καλυτέρα λόγια γιὰ τὸν
Πάπα ποὺ ὄχι µόνο δὲν εἶπε κάτι
ποὺ θὰ ἔθιγε τὸ ζευγάρι τῶν ὁµοφυ-
λοφίλων, ἀλλά τούςM “εὐχήθηκε”
καίM ἀνθόσπαρτο βίο! Μάλιστα ὁ
Grassi προσπαθώντας νὰ “ἐξηγή-
σει” αὐτὴ τὴν στάση τοῦ Πάπα, δή-
λωσε στοὺς δηµοσιογράφους ὅτι
σὰν Πάπας βέβαια πρέπει νὰ ἀκο-
λουθεῖ τοὺς κανόνες τῆς ἐκκλησίας,
ἀλλὰ σάνM “ἄνθρωπος” δὲν βλέπει
τίποτα τὸ κακὸ νὰ εἴµαστε ἕνα ζευ-
γάρι ὁµοφυλοφίλων!!! Φανταστεῖτε
τὴν µεγάλη χαρὰ τῶν ἁπανταχοῦ
ὁµοφυλόφιλων»! Αὐτὸς εἶναι ὁ
«ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς» τοῦ
κ. Βαρθολοµαίου! Αὐτὸς εἶναι ὁ
«σχισµατικὸς ἐπίσκοπος» τοῦ κ.
Ἀµβροσίου! ∆οξάστε τον!

Τί συµβαίνει
µὲ τὰ τάµατα τῆς Τήνου;

ΑΛΛΟ ΚΑΙ τοῦτο! Στὸ ἀεροδρόµιο
«Ἐλ. Βενιζέλος» ἔκαµαν οἱ ἀρχὲς
«τσακωτὴ» βαλίτσα µὲ ἑπτὰ πλάκες
χρυσοῦ, προερχόµενη ἀπὸ τὴν
Τουρκία, χωρὶς νὰ ἔχει δηλωθεῖ τὸ
πολύτιµο περιεχόµενό της.∆εῖτε για-
τί ἡ εἴδηση ἔχει ἐνδιαφέρον: «Σὲ
“Ἱερὴ” µπίζνα ἔχουν µετατραπεῖ τὰ
τάµατα τῆς Παναγίας τῆς Τήνου. Κο-
σµήµατα καὶ ἀναθήµατα τῶν χιλιά-
δων πιστῶν γιὰ παράκληση ἢ “εὐχα-
ριστῶ” λειώνονται στὴν Τουρκία, ἐπι-
στρέφουν ὡς πλάκες χρυσοῦ καὶ
στὴν συνέχεια τὸ Ἵδρυµα τῆς Τήνου
τὰ πουλᾶ στὴν τράπεζα τῆς Ἑλλά-
δας καὶ εἰσπράττει µετρητά. Τὴν σο-
καριστικὴ αὐτὴ ἀποκάλυψη ἔκαναν
τὰ “Παραπολιτικά”, ὕστερα ἀπὸ βα-
λίτσα ποὺ βρέθηκε στὸ “Ἐλευθέριος
Βενιζέλος” καὶ ἡ ὁποία ἔκρυβε τὴν
συµφωνία. Συγκεκριµένα, πρὶν ἀπὸ
λίγες ἡµέρες, στὶς 8 τοῦ µηνός, οἱ τε-
λωνειακοὶ ὑπάλληλοι τοῦ ἀεροδρο-
µίου µπλόκαραν ἀποσκευή, µέσα
στὴν ὁποία κρύβονταν ἑπτὰ πλάκες
χρυσοῦ. Ὁ ἐπιβάτης, µὲ τὰ ἀρχικὰ
Κ.Μ., ταξίδευε ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ
δήλωσε στοὺς ἔκπληκτους ὑπαλλή-
λους ὅτι ὁ χρυσὸς προερχόταν ἀπὸ
λειωµένα τάµατα στὴ Μεγαλόχαρη.
Ἡ πολύτιµη ἀποσκευὴ κρατήθηκε
ἀπὸ τοὺς τελωνειακούς, καθὼς ἔλει-
παν ὁρισµένα παραστατικὰ ποὺ ὁ
ἐλεγχόµενος διαβεβαίωσε ὅτι θὰ
προσκόµιζε» (Ἱστολ. skeftomasteel-
lhnika)! Ἐµεῖς ἐδῶ δὲ θὰ σχολιάσου-
µε τὴν «ἔλλειψη παραστατικῶν
ἐγγράφων» τῆς «ἱερῆς» βαλίτσας,
αὐτὸ θὰ τὸ διερευνήσουν οἱ ἀρχές,
ἀλλὰ βλέπουµε τὰ σύγχρονα φαινό-
µενα τῆς πνευµατικῆς µας κατάπτω-
σης! Ἔλεος πιά!

Γυναῖκες τζιχαντιστῶν
βασανίζουν χριστιανές!

ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΕΣ εἶναι οἱ εἰδήσεις
ποὺ ἔρχονται συνεχῶς ἀπὸ τὸ δαι-
µονικὸ «Ἰσλαµικὸ Κράτος». Ἕνα
ἀπὸ τὰ πρόσφατα κακουργήµατα
τῶν «θεϊκῶν µαχητῶν» ὁ ἀπίστευ-
τος βασανισµὸς µιᾶς δασκάλας,
ἀπὸ µουσουλµάνες. ∆εῖτε τὴν εἴδη-
ση: «∆ασκάλα ἀπὸ ἕνα χωριὸ κοντὰ
στό Χαλέπι, στὴ Συρία, στάθηκε τυ-
χερὴ καὶ διέφυγε ἀπὸ τὴν φυλακή,
στὴν ὁποία τὴν κρατοῦσαν καὶ τὴν
βασάνιζαν οἱ σύζυγοι τῶν τζιχαν-
τιστῶν, µόλις µία ἡµέρα πρὶν τὴν
προγραµµατισµένη ἐκτέλεσή της. Ἡ
30χρονη γυναίκα, ποὺ εἶναι δασκά-
λα δηµοτικοῦ σχολείου καὶ µητέρα
τριῶν παιδιῶν, δήλωσε στὴν ἐφηµε-
ρίδα The Times, ὅτι οἱ σύζυγοι τῶν
τζιχαντιστῶν τὴν συνέλαβαν προκει-
µένου νὰ τοὺς ἀποκαλύψει τὰ ὀνό-
µατα δύο γυναικῶν, ποὺ ἦταν φίλες
της καὶ ἦταν παντρεµένες µὲ ἀντάρ-
τες τοπικῆς ὀργάνωσης. Ἀφοῦ τὴν
µαστίγωσαν µὲ µία ζώνη, ποὺ ἔφερε
ἐπάνω της καρφιά, ἔβαλαν στὸ
στῆθος της καυτὰ κάρβουνα, γιὰ νὰ
τὴν ἀναγκάσουν νὰ τοὺς πεῖ τὰ ὀνό-
µατα τῶν δύο γυναικῶν. Ὅµως, ἡ
γυναίκα στάθηκε τυχερή, καθὼς τὴν
ἑπόµενη ἡµέρα ἡ φυλακὴ στὴν
ὁποία ἐκρατεῖτο χτυπήθηκε ἀπὸ
ἀεροπορικὴ ἐπιδροµὴ τῶν συµµά-
χων καὶ ἡ ἴδια, µὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς
ἄνδρα, ποὺ ἦταν µὲ τὸν νεκρὸ πλέ-
ον σύζυγό της, στὸν Ἐλεύθερο Συ-
ριακὸ Στρατό, κατόρθωσε νὰ διαφύ-
γει. Ἡ 30χρονη διέσχισε τὰ σύνορα
µαζὶ µὲ τὰ τρία παιδιά της καὶ ἔφθα-
σε ἀσφαλὴς στὴν Τουρκία» (Ἱστολ.
tribune.gr)! Συνεργοί, λοιπόν, τῶν
σατανοκίνητων δολοφόνων τζιχαν-
τιστῶν καὶ οἱ γυναῖκες τους! Ἡ δαι-
µονικὴ ἐνέργεια, µὲ τὴν ὁποία εἶναι
φορτισµένες, δὲν τὶς ἀφήνει νὰ συν-
αισθανθοῦν τὴ δεινὴ θέση τους ὡς
γυναῖκες στὸ Ἰσλὰµ καὶ γι’ αὐτὸ µι-
µοῦνται τοὺς δολοφόνους ἄνδρες
τους!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Νὰ γιατὶ ἔφυγα
ἀπὸ τοὺς µάρτυρες

τοῦ Ἰεχωβᾶ»
ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ στέλεχος τῆς

ὀργάνωσης τῶν Μαρτύρων
τοῦ Ἰεχωβᾶ» Αὐστραλίας, Paul
Grundy, ἔφυγε ἀπὸ τὴν ὀργά-
νωση καὶ καταγγέλλει: «“Ἔφυ-
γα ἀπὸ τοὺς Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ ὅταν ὁ Ἀρµαγεδὼν (τὸ
τέλος τοῦ κόσµου) δὲν ἦλθε”!
Ὁ Πὼλ ἄρχισε νὰ ἀµφισβητεῖ
τὴ θρησκεία, ἡ ὁποία εἶχε ἐπη-
ρεάσει ὅλη του τὴ ζωή. Ὁ Πὼλ
µεγάλωσε σὰν “Μάρτυρας τοῦ
Ἰεχωβᾶ” σὲ µία στοργικὴ οἰκο-
γένεια στὸ Hobart τῆς Αὐστρα-
λίας. Μεγάλωσε νοµίζοντας ὅτι
δὲν θὰ πεθάνει ποτέ. Ὁ ἴδιος
πίστευε ὅτι δὲν θὰ προλάβαινε
κἄν νὰ ὁλοκληρώσει τὸ σχο-
λεῖο πρὶν τὸν “Ἀρµαγεδώνα”.
Ἀλλὰ καὶ τὸ σχολεῖο τελείωσε
καὶ πανεπιστήµιο πῆγε. Μετὰ
τὴν ἀποφοίτησή του, ὁ Πὼλ
πῆγε κατ’ εὐθεῖαν στὸ Bethel
(κεντρικὰ γραφεῖα τῆς ἑταιρεί-
ας) γιὰ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Ἑται-
ρεία Σκοπιὰ (Watchtower So-
ciety). Ἐκεῖ ἄρχισε νὰ διε-
ρωτᾶται γιὰ κάποια πράγµατα
καὶ ἀντιλήφθηκε ὅτι ἡ “Σκοπιὰ”
δὲν µποροῦσε νὰ εἶναι ἡ ἀλή-
θεια. Ὅταν ἀποφάσισε νὰ
ἐγκαταλείψει τοὺς λεγόµενους
“Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”, ὁ
Πὼλ ἐξοστρακίστηκε πλήρως
ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ ὅλους
τοὺς γνωστούς του. Ἡ ζωή ἔξω
ἀπὸ τὴν ὀργάνωση ἦταν πλέ-
ον ἐξαιρετικὰ δύσκολη. Ἔπαθε
“µετὰ-τραυµατικὸ σὸκ” µὲ
ἀποτέλεσµα νὰ χάσει τὴ δου-
λειά του καὶ νὰ χρειαστεῖ θερα-
πεία. Τώρα, βλέποντας τὰ
πράγµατα ἀπὸ µακριά, ὁ Πὼλ
αἰσθάνεται ὅτι µπορεῖ νὰ µιλή-
σει γιὰ τὶς ἐµπειρίες του»
(Ἱστολ. http://www.abc.net.au)!
Ὁ Πὼλ ἀπαλλάχτηκε ἀπὸ τὰ
δεσµὰ τῆς δαιµονικῆς αὐτῆς
ὀργάνωσης, ἀλλὰ τί γίνεται µὲ
τὰ ἄλλα ἑκατοµµύρια ὀπαδῶν
της σὲ ὅλον τὸν κόσµο; Τί γίνε-
ται µὲ τοὺς µερικὲς χιλιάδες
Ἕλληνες ὀπαδοὺς τῆς ὀργά-
νωσης, οἱ ὁποῖοι «δὲν χαµπα-
ριάζουν» ἀπὸ τὶς συνεχεῖς δια-
ψεύσεις τῶν ψευδοπροφη-
τειῶν τῆς «θεϊκῆς» ἐµπορικῆς
ἑταιρείας; Προσευχὴ καὶ ἀγώ-
νας, γιὰ νὰ ξεσκεπάζουµε συν-
εχῶς τὶς ὀλέθριες πλάνες καὶ
τοὺς σκοποὺς τῆς ἀντίχριστης
ὀργάνωσης!

Στίς 6 Νοεµβρίου ἡ Ἐκκλησία µας
τιµᾶ τήν µνήµη τοῦ ἐν ἁγίοις πα-

τρόςἡµῶνΠαύλουΠατριάρχουΚων-
σταντινουπόλεωςτοῦὁµολογητοῦκαί
ἱεροµάρτυρος. Ὁ ἅγιος Παῦλος κατα-
γόταν ἀπό τήν Θεσσαλονίκη καί ἦταν
νοτάριος καί διάκονος τοῦ ἁγίου Ἀλε-
ξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινου-
πόλεως, τόνὁποῖοκαίδιαδέχθηκεµε-
τά τόν θάνατό του. Μετά τήν ἐνθρόνι-
σή του ὁ Κωνστάντιος, ὁ γιός καί διά-
δοχος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου
στήν Ἀνατολή, ἐπειδή ἦταν ἀρειανό-
φρωντόνκαθαίρεσεκαί ἐνθρόνισετόν
ἀρειανόφροναἐπίσκοποΝικοµηδείας
Εὐσέβιο ὡς Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως. Ἔτσι ὁ ἅγιος Παῦλος
αὐτοεξορίσθηκε στήν Ρώµη, ὅπου
βρισκότανἐξόριστοςκαίὁΜέγαςἈθα-
νάσιος.Οἱδύοἄνδρεςἐπανῆλθανκαίπάλιστίς ἕδρες τους,

µετάἀπόπιέσειςπούἄσκησεὁὀρθό-
δοξος ἀδελφός τοῦ Κωνστάντιου
Κώνστας αὐτοκράτορας στήν ∆ύση.
Ὅµως καί πάλι ὁ Κωνστάντιος τούς
ἐξόρισε. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Κώνστας
τοῦ ἔστειλε γράµµα, µέ τό ὁποῖο τοῦ
δήλωνε ὅτι, ἐάν δέν ἐπανέλθουν οἱ
ἅγιοιἈθανάσιοςκαίΠαῦλοςστίςἕδρες
τους, θά ἐξστράτευε ἐναντίον του.
ἜτσιὁἅγιοςΠαῦλοςξαναγύρισεστήν
Κωνσταντινούπολη πού παρέµεινε
µέχρι τόν θάνατο τοῦ Κώνσταντος,
ὅπου καί πάλι ἐξορίσθηκε στό Κου-
κουσό τῆς Ἀρµενίας. Στήν Ἀρµενία
βρισκόµενος καί ἐνῶ λειτουργοῦσε
τήν ἀναίµακτη θυσία τόν σκότωσαν οἱ
ἀρειανοί πνίγοντάς τον µέ τό ἴδιο τό
ὠµοφόριο του καί ἔτσι παρέδωσε τήν
ψυχή του στόν Κύριο κερδίζοντας τόν

στέφανο τοῦ ὁµολογητοῦ ἀλλά καί τοῦ ἱεροµάρτυρος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁµι-
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδόξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτῆς (Κάνιγ-
γος 10, Α´ ὄροφος).

Τὴν ∆ευτέραν 9ην Νοεµβρί-
ου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θά ὁµιλήση
ὁ πρωτ. π. Χριστόδουλος
Φεργαδιώτης, µέ θέµα:
«Ὀρθόδοξος Λειτουργική
Πνευµατικότης».

Τὴν ∆ευτέραν 16ην Νοεµ-
βρίου δέν θά πραγµατοποιηθῆ
ὁµιλία λόγῳ παραµονῆς ἐπετεί-
ου τοῦ Πολυτεχνείου.
Παρακαλοῦνται τὰ µέλη τῆς

Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορ-
θοδόξου Τύπου», ὅπως παρα-
κολουθήσουν αὐτήν.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

῾Εβδοµαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφηµερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν-
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206, ΦΑΞ
210 38 28 518. Ἐκδότης· Ἰωάν-
νηςΚαρατζένης,ΠαναγίαςἘλευ-
θερωτρίας 51 Κηφισιά. ∆ιευθυν-
τὴς Συντάξεως· Γεώργιος Τραµ-
πούλης, Θησέως 25, Νέα ᾿Ερυ-
θραία (14671). ῾Υπεύθυνος Τυ-
πογραφείου· Κωνσταντῖνος Μιχ.
Σαµωνᾶς, ᾿Αµαδριάδος 15, ∆ρο-
σιά. Τύποις «᾿Ορθοδόξου Τύ-
που» (Θησέως 25, 14671 Νέα
᾿Ερυθραία, Τηλ. 210 81 34 951,
ΦΑΞ 210 81 36 981).

῾Ιστοσελίς «Ο.Τ.»:
www.orthodoxostypos.gr
᾿Ηλεκτρον. ταχυδροµεῖον:

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ-
πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐθύνην
τῶν γραφοµένων.

«ΓΙΟΓΚΑ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ∆ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ!»
Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργανώνει ὑπό τήν αἰγίδα τῆς

Ἱ.Μ.Κηφισίας, Ἀµαρουσίου και Ὠρωποῦ, σέ συνεργασία µέ τό ἀντι-
αιρετικό της Γραφεῖο τήν 14η Νοεµβρίου, ἡµέρα Σάββατο καί ὥρα
16:00- 20:00, στό ∆ηµοτικό Θέατρο Πεύκης, Ἡµερίδα µέ θέµα:
«ΓΙΟΓΚΑ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ∆ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ!». Πρόγραµµα: 16.00 Προσ-
ευχὴ -Ἔναρξη τῆς ἡµερίδας ἀπὸ τὸν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Κη-
φισίας, Ἀµαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κύριλλο. 16.15 Παρουσίαση τῆς
ἡµερίδας ἀπὸ τὸν Ἀρχιµ. π. Σαράντη Σαράντο, ἐφηµέριο τοῦ Ἱ. Ν. Κοι-
µήσεως Θεοτόκου Ἀµαρουσίου. 16.20 Ἡ Χορωδία «Ἐν Ψαλτηρίῳ» τοῦ
Σχολείου Ψαλτικῆς, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μπουσ-
δέκη, θὰ ψάλει ἐπίκαιρα τροπάρια. 16.35 Χαιρετισµὸς ἀπὸ τὸν δήµαρχο
Πεύκης κ. Ἀναστάσιο Μαυρίδη.

Α´ Συνεδρία:
Συντονιστής: Αἰδεσιµολογιώτατος πρωτ. Νικόλαος Γαβαλλᾶς,

ἐφηµέριος Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Ψαλιδίου καὶ ὑπεύθυνος τοῦ Ἀντιαι-
ρετικοῦ Γραφείου. 16.45 κ. Ἰωάννης Μηλιώνης, εἰδικὸς ἐρευνητὴς τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων «Γιόγκα: ὅταν ἡ θρησκεία γίνε-
ται γυµναστική». 17.10 Αἰδεσιµολογιώτατος πρωτ. Βασίλειος Γεωρ-
γόπουλος, ἐπίκουρος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστ.
Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης «Οἱ γκουροὺ καὶ ὁ Χριστός». 17.35 κ. Ἑλένη
Βασσάλου, καθηγήτρια θεολόγος, «Γιόγκα: Πολυγλωσσία καὶ παρα-
πλάνηση». 18.00 ∆ιάλειµµα.

Β´ Συνεδρία:
Συντονιστής: Αἰδεσιµολογιώτατος πρωτ. Ἰωάννης Φωτόπουλος,

νοµικός, θεολόγος, ἐφηµέριος τὸν Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἀττικῆς. 18.30 κ. Χαράλαµπος Ἄνδραλης, δικηγόρος, συγγραφέας
«Εἶναι ἡ γιόγκα προσηλυτισµός;». 19.00 Στρογγυλὴ Τράπεζα - Συζήτη-
ση. 20.15 Ἀνάγνωση πορισµάτων ἀπὸ τὸν αἰδεσιµολογιώτατο πρωτ.
Βασίλειο Κοκολάκη, γραµµατέα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν καὶ
ἐφηµέριο Ἱ. Ν. Τιµίου Σταύρου Χολαργοῦ. 20.30 Ἐθνικὸς Ὕµνος.



Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς
Π.Ε.Θ. ἐξεθόθησαν δύο νέα Δελτία
Τύπου, σχετικὰ μὲ τὶς νέες μεθο-
δεύσεις τοῦ Ὑπ. Παιδείας καὶ τοῦ
θεολογικοῦ Συνδέσμου «ΚΑΙ-
ΡΟΣ» κατὰ τοῦ ὁμολογιακοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τὰ
Δελτία Τύπου ἔχουν τὰ ἑξῆς:

«Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, Ἔρευ-
νας & Θρησκευµάτων κ. Νίκος
Φίλης µὲ γραπτὴ ἀπάντησή του
(Ἀρ. πρ. 163689/Φ1/ 160358
εισ./15-10-2015), σὲ σχετικὴ ἐπε-
ρώτηση στὴ Βουλὴ ποὺ εἶχε ὑπο-
βάλει ὁ βουλευτὴς τῶν ΑΝΕΛ κ.
Νίκος Νικολόπουλος (Ἀρ. πρ.
45/8-10-2015), ἀναφέρει µεταξὺ
ἄλλων τὰ ἑξῆς: "Γιὰ ἱστορικοὺς
λόγους τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευ-
τικῶν στὴ Χώρα µας ἔχει ὁµολο-
γιακὸ χαρακτῆρα. Αὐτό, συνιστᾶ
ἕνα ἀναχρονισµὸ ποὺ τὸν ἀντι-
λαµβάνονται καὶ φωτισµένοι
ἱεράρχες καὶ θεολόγοι. Εἶναι
ἀναγκαία ἡ ἀναµόρφωση τῶν
Θρησκευτικῶν, ὥστε νὰ γίνει µά-
θηµα θρησκειολογίας, γνώσης
τῶν θρησκειῶν µὲ τὴν ἰδιαίτερη
παρουσίαση τοῦ πολιτισµικοῦ
ρόλου τῆς ὀρθοδοξίας στὴ Χώρα
µας".

Μὲ ἀφορµὴ τὴν παραπάνω
ἀπάντηση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, ἡ
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
ὀφείλει νὰ δηλώσει τὰ ἑξῆς:

1. Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ
στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν,
κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν
Ἀρχιεπισκοπὴ (29/9/2015) καὶ
στὴν ἀντιπροσωπία τοῦ ∆Σ τῆς
ΠΕΘ, ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκε στὸ
γραφεῖο του στὸ Ὑπουργεῖο Παι-
δείας (9/10/2015), δεσµεύτηκε,
ὑπογραµµίζοντας µὲ ἔµφαση, ὅτι
δὲν θὰ προβεῖ σὲ µονοµερεῖς νο-
µοθετικὲς ρυθµίσεις, ὅσον ἀφορᾶ
στὰ θέµατα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν
κλάδο τῶν Θεολόγων καὶ τὸ µά-
θηµα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ὅτι

θὰ προηγηθεῖ γόνιµος διάλογος
µὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πανελ-
λήνια Ἕνωση τῶν Θεολόγων. Ἡ
παραπάνω ὅµως γραπτὴ δήλω-
ση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ στὴν ἀπάν-
τησή του στὸν ἐρωτῶντα βου-
λευτὴ κ. Νίκο Νικολόπουλο, τείνει
νὰ προκαταλάβει τὸ ἀποτέλεσµα
τοῦ ὑπεσχηµένου διαλόγου καὶ
στὴν οὐσία νὰ τὴν καταστήσει ὡς
ἕνα προσχηµατικὸ τέχνασµα γιὰ
τὴν ἐπιβολὴ τετελεσµένων καὶ
προαποφασισµένων.

Φρονοῦµε ὅτι ἡ παραπάνω δή-
λωση τοῦ Ὑπουργοῦ δὲν ἀπηχεῖ
πλήρως τὶς θέσεις του γιὰ τὸ µά-
θηµα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὸν
κλάδο τῶν Θεολόγων καθηγητῶν
καὶ ἀναµένουµε τὴν πρόσκληση
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴ
συµµετοχή µας ὡς ΠΕΘ, σὲ ἐπί-
σηµο διάλογο µὲ ὅλους τοὺς θε-
σµικοὺς φορεῖς, γιὰ νὰ συζητη-
θοῦν τὰ θέµατα τοῦ κλάδου µας.

2. Θεωροῦµε ὅτι εἶναι προσ-
βλητικὸ καὶ ὑποτιµητικὸ γιὰ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸν κλά-
δο τῶν Θεολόγων ἀλλὰ καὶ µέγα
ἐπιστηµονικὸ καὶ παιδαγωγικὸ ὀλί-
σθηµα νὰ κακοχαρακτηρίζεται ἀπὸ
τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας τῆς Ἑλλά-
δας καὶ τῶν Ἑλλήνων, τὸ ὀρθόδο-
ξο µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς
ὁµολογιακὸ καὶ ἀναχρονιστικό.
Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο θεωροῦµε ὅτι
θὰ ἦταν ἐπίσης µέγα ὀλίσθηµα, ἂν
ὁ κ. Ὑπουργὸς κακοχαρακτήριζε
µὲ τοὺς ἴδιους Ὅρους εἴτε τὸ θρη-
σκευτικὸ µάθηµα τοῦ Κορανίου,
ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς Μουσουλ-
µάνους µαθητὲς τῆς Θρᾴκης εἴτε
τὸ ἰουδαϊκὸ µάθηµα, ποὺ ἀπευθύ-
νεται στοὺς Ἑβραίους µαθητὲς τῆς
Ἑβραϊκῆς Κοινότητας.

3. ∆οθείσης τῆς εὐκαιρίας, ἡ
ΠΕΘ τονίζει πρὸς κάθε κατεύθυν-
ση ὅτι θρησκειολογία σηµαίνει
στὴν οὐσία κατάργηση τῆς ὀρθό-
δοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς γιὰ
τοὺς ἕλληνες µαθητές. Στὸ πλαίσιο

αὐτὸ ἐπισηµαίνεται ὑπεύθυνα, θε-
ολογικὰ καὶ ἐπιστηµονικὰ ὅτι στό-
χος ἑνὸς τέτοιου πολυθρησκεια-
κοῦ µαθήµατος εἶναι ἡ µετατροπὴ
τῶν ἑλλήνων µαθητῶν, ἀπὸ ὀρθό-
δοξοι ποὺ εἶναι µέχρι σήµερα, σὲ
ἄθεους ἢ οὐδέτερους ἄθρησκους,
γεγονὸς ποὺ δὲν προσιδιάζει µὲ τὸ
ἔργο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ
Θρησκευµάτων τῆς Ἑλλάδας καί,
φυσικά, θὰ βρεῖ καὶ τὴν Ἕνωσή
µας καὶ πιστεύουµε καὶ ὅλους σχε-
δόν τοὺς Ἕλληνες γονεῖς τῶν µα-
θητῶν ἐκ διαµέτρου ἀντίθετους.

Ἡ Πανελλήνιος
Ἕνωσις Θεολόγων

(ΠΕΘ) διὰ τὰς θέσεις
τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ»

σχετικὰ µὲ τὸ µάθηµα
τῶν Θρησκευτικῶν
Μὲ ἀφορµὴ τὴ συνέντευξη τύ-

που ποὺ διοργάνωσε ὁ ἀντι-Θε-
ολογικὸς Σύνδεσµος «ΚΑΙΡΟΣ»
(21/10 /2015), γιὰ νὰ προπαγαν-
δίσει τὰ Προγράµµατα Σπουδῶν,
ποὺ ἔχουν συντάξει µέλη του καὶ
νὰ συστήσει στὸν Ὑπουργὸ Παι-
δείας τὴν ἄµεση ἐφαρµογή τους,
ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
ὀφείλει νὰ δηλώσει τὰ παρακά-
τω:

1. Τὰ παραπάνω Προγράµµα-
τα Σπουδῶν ποὺ διαφηµίζονται
ἀπὸ τοὺς ἐµπνευστές τους, ὡς ἡ
πεµπτουσία τῆς διδακτικῆς διαδι-
κασίας, τὰ ἔχει ἀπορρίψει µὲ
ἄπειρα ἐπιστηµονικά, θεολογικὰ
καὶ παιδαγωγικὰ ἐπιχειρήµατα,
σύµπασα ἡ θεολογική, ἡ παιδα-
γωγικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ κοινό-
τητα ὡς ἀκατάλληλα γιὰ µαθητές,
διότι διδάσκουν ἕνα θρησκευτικὸ
συγκρητισµὸ ποὺ ὁδηγεῖ τὰ παι-
διὰ στὴ θρησκευτικὴ σύγχυση καὶ
στὸν µηδενισµό.

2. Ὁ Θεολογικὸς Σύνδεσµος
«ΚΑΙΡΟΣ», πέρα ἀπὸ τὴν ξενό-
φερτη ὀντολογική του ὑπόσταση,
ἀποτελεῖται ἀπὸ µία ὀλιγοµελῆ
ὁµάδα Θεολόγων, ἡ ὁποία, ἐνερ-
γώντας προβοκατόρικα, διασπᾶ
τὸ σῶµα τῶν Θεολόγων, διασύ-
ροντας, ὑποτιµώντας καὶ κατασυ-
κοφαντώντας τὸ ὀρθόδοξο µάθη-
µα πού, µέσα στὶς τόσες δυσκο-
λίες τῶν καιρῶν, διδάσκουν οἱ χι-
λιάδες Θεολόγοι τῆς Χώρας µὲ
τὸν πλέον σύγχρονο, ἀπὸ
πλευρᾶς διδακτικῆς καὶ παιδαγω-
γικῆς, τρόπο. Τὰ µέλη τοῦ ἐν
λόγῳ ἀντι-συλλόγου «Ο ΚΑΙ-
ΡΟΣ», σὲ συνεργασία µὲ στελέχη
τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς
Πολιτικῆς, ἂν καὶ εἶναι συνάδελ-
φοι Θεολόγοι, ἐπιτίθενται ἐδῶ καὶ
4-5 χρόνια στὸ µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν καὶ τὸ χαρακτηρίζουν
σκόπιµα, παραπλανητικὰ καὶ µὲ
στόχο τὴν ἔγκριση νέων ΕΣΠΑ,
ὡς µονοφωνικό, κατηχητικὸ καὶ
ὁµολογιακό, ἐνῷ στὴν πραγµατι-
κότητα, ὅπως πολὺ καλὰ γνωρί-
ζουµε ὅλοι οἱ µάχιµοι Θεολόγοι,
δὲν εἶναι τέτοιο, καθὼς στὴν ὕλη
του περιλαµβάνει καὶ τὴ διδασκα-
λία τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Μὲ τὰ
ψεύτικα καὶ συκοφαντικὰ αὐτὰ
συνθήµατα, εὐελπιστοῦν νὰ ἐπη-
ρεάζουν τὰ ΜΜΕ καὶ τὴν κοινὴ
γνώµη καὶ νὰ διευκολύνουν τὸ
στόχο τους, δηλαδὴ νὰ ἀνοίξει τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας τὸ δρόµο
γιὰ τὴν ἐκπόνηση νέων ἔργων
ΕΣΠΑ γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν (συγγραφὴ νέων βι-
βλίων, ἐπιµορφώσεων κ.ἄ.) καὶ
φυσικὰ µὲ τὴ δική τους συµµε-
τοχὴ σὲ ὅλα αὐτὰ µὲ ὅ,τι συνεπά-
γεται αὐτό.

3. Οἱ ὕποπτες µεθοδεύσεις καὶ
συνεργασίες ὁρισµένων καὶ οἱ
ἄδικες ἐπιθέσεις ποὺ ἐπιχειροῦν
ἐναντίον τῶν µάχιµων Θεολό-
γων τῆς χώρας, χαρακτηρίζον-
τάς τους «ὀπισθροδοµικούς»,
«ὁµολογιακοὺς» καὶ «κατηχητι-
κούς», καταπατώντας κάθε
ἔννοια ἐπιστηµονικῆς καὶ παιδα-
γωγικῆς δεοντολογίας µὲ σκοπὸ
νὰ περάσουν ἐτσιθελικά, παρὰ
τὴ θέληση τῆς συντριπτικῆς
πλειοψηφίας τῶν Θεολόγων, τὰ
ξενόφερτα, ἀντορθόδοξα καὶ νε-
οταξικῆς ὑφῆς πολυθρησκειακὰ
µοντέλα διδασκαλίας γιὰ τὸ µά-
θηµα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ
εἰσήγαγε ἡ τ. Ὑπουργὸς Παιδεί-
ας κ. Ἄννα ∆ιαµαντοπούλου, δὲν
θὰ περάσουν.
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Μὲ τὸ φῶς τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου

1. Ἡ προσέγγισις
τῶν ἀνθρώπων

Ἡ προσέγγιση τῶν ἀνθρώπων
προκειμένου νὰ δεχτοῦν τὸ σωτη-
ριῶδες μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου δὲν
εἶναι εὔκολη ὑπόθεση. Ἀπαιτεῖ χρό-
νο καὶ ὑπομονή. Τὸ ἔργο δὲν ὁλο-
κληρώνεται μὲ μιὰ συζήτηση, μὲ ἕνα
εὔκολο ἠθικολογικὸ κήρυγμα ἢ μὲ
μιὰ εὐγενικὴ συμπεριφορά. Χρει-
άζονται πολλὰ ἄλλα, τὰ ὁποῖα ποι-
κίλλουν γιὰ τὸν καθένα. Ἐκεῖνο ποὺ
ἐπηρεάζει τὸν ἕνα, τὸν ἄλλο τὸν
ἀφήνει ἀδιάφορο. Ὡστόσο, αὐτὸ
ποὺ ἔχει μεγάλη δύναμη καὶ ἀσκεῖ

ἐπίδραση σὲ ὅλους εἶναι ἡ ἐμπιστο-
σύνη, ποὺ πρέπει νὰ ὑπάρχει στὸ
συγκεκριμένο πρόσωπο, τὸ ὁποῖο
τοὺς προσεγγίζει, εἴτε εἶναι κληρικὸς
εἴτε ἁπλὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας.
Χωρὶς τὴν ἐμπιστοσύνη αὐτὴ δὲν θὰ
ὑπάρξει μόνιμο ἀποτέλεσμα. Ἐντυ-
πώσεις μπορεῖ νὰ δημιουργήσει καὶ
ἕνας ὑποκριτής, οἱ ὁποῖες ὅμως γρή-
γορα ἀτονοῦν καὶ χάνονται καὶ οἱ
ἄνθρωποι μένουν ἀνεπηρέαστοι.

Χρήσιμη ἐπίσης εἶναι καὶ ἡ συγ-
κατάβαση ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώ-
που, ποὺ μεταδίδει τὸ λόγο τοῦ
Θεοῦ. Πρέπει νὰ δέχεται τοὺς ἀδελ-
φούς, ὅπως εἶναι καὶ στὴ συνέχεια
νὰ τοὺς βοηθάει προκειμένου νὰ
ἀπαρνηθοῦν τὶς ἁμαρτωλές τους
συνήθειες καὶ νὰ ἐπιλέξουν τὴν τή-
ρηση τῶν ἐντολῶν. Στὴν προσπά-

θεια αὐτὴ χρειάζεται διάκριση. Ὄχι
δημαγωγικὲς κουβέντες καὶ ἀπο-
δοχὴ τῶν κακῶς κειμένων. Εἶναι
ἀπαράδεκτο νὰ ἐμφανίζεται τὸ
μαῦρο ὡς ἄσπρο καὶ ἡ ἁμαρτία ὡς
ἀθώα συνήθεια, ἡ ὁποία δὲν ἐμποδί-
ζει τὸν ἄνθρωπο νὰ εἰσέλθει στὴ βα-
σιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶχε ὑπο-
δείξει στὸ μαθητή του Τιμόθεο νὰ
περιτμηθεῖ, ὄχι γιατὶ ἦταν ἀναγκαῖο
γιὰ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ γιὰ νὰ μπορέσει
νὰ προσεγγίσει τοὺς περιτμημέ-
νους Ἰουδαίους, στοὺς ὁποίους θὰ
ἀπευθυνόταν μὲ τὸ κήρυγμά του.
Σχολιάζοντας αὐτὸ ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος παρομοιάζει τὴν προτροπὴ
τοῦ Παύλου πρὸς τὸν Τιμόθεο μὲ
τὴν τακτικὴ τοῦ ψαρᾶ. Λέει συγκε-
κριμένα: «Ἐνεργώντας ἀκριβῶς,
ὅπως οἱ ψαράδες· γιατὶ καὶ αὐτοὶ
δὲν ρίχνουν γυμνὸ τὸ ἀγκίστρι στὴ
θάλασσα, ἀλλὰ ἀφοῦ τοῦ βάλουν

γύρω του τὸ κρέας. Ἂς ὑποτεθεῖ
λοιπὸν πὼς ἡ συναγωγὴ εἶναι ἡ θά-
λασσα, οἱ Ἰουδαῖοι εἶναι τὰ ψάρια,
ὁ Τιμόθεος εἶναι τὸ ἀγκίστρι, ἡ πε-
ριτομὴ εἶναι τὸ κρέας, ποὺ μπαίνει
γύρω ἀπὸ τὸ ἀγκίστρι καὶ ὁ μακά-
ριος Παῦλος εἶναι ὁ ψαράς. Ρίχνει
λοιπὸν τὸ ἀγκίστρι στὴ θάλασσα,
δηλαδὴ τὸν Τιμόθεο, ὄχι ὅμως γυ-
μνό, ἀλλὰ μὲ περιτομὴ καὶ ὄχι ἀπε-
ρίτμητο· γιατί, ἂν τὸν ἔστελνε ἀπε-
ρίτμητο, θὰ ἔφευγαν τὰ ψάρια βλέ-
ποντας γυμνὸ τὸ ἀγκίστρι».

Οἱ κληρικοὶ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ
προσεκτικοὶ στὴν ποιμαντική τους
δραστηριότητα. Οἱ ὑποδείξεις νὰ
γίνονται μὲ ἤπιο τρόπο, χωρὶς ἄγρια
συμπεριφορά. Ὡς πνευματικοὶ πα-
τέρες πρέπει νὰ εἶναι διακριτικοί,
ἀνεκτικοὶ καὶ μετριοπαθεῖς. Ἡ ἀγά-
πη τους πρέπει νὰ εἶναι φανερή,
χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι δὲν θὰ
ὑποδεικνύουν τὴν τήρηση τῶν

ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν πνευμα-
τικὸ ἀγώνα κατὰ τῶν παθῶν.

* * *
2. Πορεία πρὸς τὸν οὐρανόν

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι
εἶναι ὑπερήφανοι καὶ σκληροί.
Ὁ χαρακτήρας τους μοιάζει μὲ
πέτρα, ποὺ ἔχει πολλὲς αἰχμὲς
καὶ πληγώνει καθένα, ποὺ τὴν
πιάνει. Δὲν ἔχουν ἠθικοὺς φρα-
γμοὺς καὶ δραστηριοποιοῦνται
μὲ νόμιμα καὶ ἄνομα μέσα προ-
κειμένου νὰ ἀποκτήσουν πολλὰ
χρήματα καὶ ἄφθονα ὑλικὰ
ἀγαθὰ γιὰ μιὰ «εὐτυχισμένη»
ζωή. Ξεχνοῦν ὅμως ὅτι ἡ ζωὴ
εἶναι σύντομη καὶ ὁ θάνατος
ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ μπορεῖ νὰ μα-
ταιώσει τὰ φιλόδοξα σχέδιά τους
καὶ νὰ βρεθοῦν ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ μὲ πλῆθος ἀνεξομολόγη-

των ἁμαρτιῶν, κάτι ποὺ θὰ τοὺς
ὁδηγήσει στὴν αἰώνια καταδίκη.

Οἱ μακρὰν τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι
ἔχουν τὴν παιδαριώδη συνήθεια νὰ
μὴ πολυπροσέχουν τὰ σταθερὰ καὶ
σίγουρα πράγματα καὶ νὰ ἀπορ-
ροφῶνται ἀπὸ τὶς ἐφήμερες καὶ
διαρκῶς μεταβαλλόμενες βιοτικὲς
ὑποθέσεις. Στὴν παροῦσα ζωὴ ὡστό-
σο, οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ ἀγωνίζον-
ται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν πνευμα-
τικῶν ἀγαθῶν, γιατὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ
δὲν πρόκειται νὰ τοὺς συνοδέψουν
στὴν ἄλλη ζωή. Οἱ πραγματικοὶ χρι-
στιανοὶ προσπαθοῦν νὰ ἔχουν ὅσο
τὸ δυνατὸ λιγότερες βιοτικὲς μέρι-
μνες, γιὰ νὰ διατηροῦν τὴν πνευμα-
τική τους ἐλευθερία, περιφρονώντας
τὴν ἡδονὴ καὶ τὴ δόξα τῶν ἐφήμε-
ρων πραγμάτων. Κύριο ἔργο τους
εἶναι ἡ πορεία πρὸς τὸν οὐρανὸ μὲ
τὰ φτερὰ τῆς προσευχῆς.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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(5ον)
Ὅταν µελετᾶ κανεὶς τὶς θεολο-

γικὲς ἀντιλήψεις τοῦ Παπισµοῦ συν -
αντᾶ, ἴσως ἔκπληκτος στὴν ἀρχή,
τὴν παπικὴ ἀντίληψη, ὅτι ἡ περίο-
δος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
σταµατᾶ στὴ ∆ύση µὲ τὸν Ἰσίδωρο
τῆς Σεβίλλης (560-636) καὶ στὴν
ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ µὲ τὸν Ἅγ.
Ἰωάννη τὸν ∆αµασκηνὸ (περ. 675-
749). Γιὰ τὴν Ἀνατολὴ αὐτὴ ἡ θέση
γίνεται σχετικὰ εὔκολα κατανοητή,
ἐπειδὴ ἀπὸ τὸ 2ο ἥµισυ τοῦ 9ου
αἰώνα ἡ ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ ἀντιµε-
τωπίζεται ἀπὸ τοὺς Φράγκους ὡς
αἵρεση. Ἡ ὅλο καὶ περισσότερο
ἐπικράτησή τους στὴν Ἰταλία κατα-
λήγει τελικὰ τὸ 1009 καὶ στὸν ἀπό-
λυτο ἔλεγχο τοῦ παπικοῦ θρόνου.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς δὲν ἀνεβαί-
νουν πλέον Ρωµαῖοι πάπες στὸ
θρόνο αὐτὸ ἀλλὰ µόνον Φράγκοι.
Χαρακτηριστικὸ γιὰ τὴ στάση τῶν
Φράγκων ἔναντι τῆς ὀρθόδοξης
Ἀνατολῆς εἶναι ἡ ἐκ µέρους τους
χρήση τοῦ ὅρου Graecus
(Γκραικὸς) ποὺ σήµαινε: αἱρετικός,
ψεύτης, κλέφτης, ἀπατεώνας. Ἐπι-
κράτησε γενικὰ στὴ φραγκικὴ ∆ύση
ἡ πεποίθηση, ὅτι αὐτοὶ οἱ ἴδιοι συνε-
χίζουν τὴν πατερικὴ παράδοση. Τὸ
ὑπογραµµίζουν ἰδιαίτερα τὰ ἔργα
(τουλάχιστον δέκα ἀπὸ τὸν 9ο µέ-
χρι τὸν 13ο αἰώνα) ποὺ ἐκδίδονται
µὲ τὸν τίτλο «Contra errores Grae-
corum» (Ἐναντίον τῶν πλανῶν
τῶν Γραικῶν). Τὸ πιὸ γνωστὸ ἔργο
µὲ τὸν τίτλο αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ
τὰ χέρια τοῦ Θωµᾶ Ἀκινάτη, τὸ
ἀποστέλλει τὸ 1263 στὸν πάπα
Οὐρβανὸ ∆΄. Στὸ ἔργο αὐτὸ στὰ θέ-
µατα σύγκρουσης τῶν Παπικῶν µὲ
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλ. τὸ fi-
lioque, τὸ πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ
Πάπα, τὴ µετουσίωση καὶ τὸ κα-
θαρτήριο πῦρ, ὁ συγγραφέας δια-
πιστώνει τὴν ἀπόλυτη ἁρµονία τῆς
Παπικῆς Ἐκκλησίας µὲ τοὺς πατέ-
ρες τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς καὶ
αὐτὸ παρότι δὲν γνώριζε κἄν τὰ
ἑλληνικὰ ὅπως φυσικὰ καὶ οἱ προ-
ηγούµενοι, ποὺ εἶχαν συντάξει πα-
ρόµοια συγγράµµατα. 

Γιατί ὅµως γιὰ τὸν Παπισµὸ στα-
µατᾶ ἡ πατερικὴ περίοδος καὶ στὴ
∆ύση κατὰ τὸν 7ο αἰώνα; ∆ύο
οὐσιαστικοὶ λόγοι, πιστεύουµε ὅτι
ἐξηγοῦν αὐτὸ τό, µὲ τὴν πρώτη µα-
τιά, παράδοξο φαινόµενο. Πρῶτον,
δὲν ἐπικράτησε ἁπλῶς ἡ πεποίθη-
ση ὅτι ὁ Παπισµὸς εἶναι ἀπόλυτα
ἐναρµονισµένος µὲ τὴν πατερικὴ

παράδοση, ἀλλὰ ὅτι µὲ τὴν θεολο-
γία ποὺ ἀναπτύσσει µέσῳ τοῦ σχο-
λαστικισµοῦ, τῆς ἐπίσηµης πα-
πικῆς θεολογίας τοῦ Μεσαίωνα,
ἐξελίσσει καὶ ὑπερβαίνει τὴ θεολο-
γία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Γεννιέται δηλαδὴ µία ἀνώτερη θεο-
λογία. Αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴ βάση γιὰ τὸ
νέο πολιτιστικὸ καὶ πολιτικὸ µέγε-
θος, ποὺ ἀναδύεται στὴ ∆ύση µὲ
ἐπίσηµο ἱδρυτὴ τὸν Καρολοµάγνο,
ὁ ὁποῖος τὰ Χριστούγεννα τοῦ
ἔτους 800 στέφθηκε στὴ Ρώµη ἀπὸ
τὸν πάπα Λέοντα Γ΄ αὐτοκράτωρ
τῶν Ρωµαίων, διεκδικώντας ἔτσι
γιὰ τὸ φράγκικο βασίλειό του τὸν
τίτλο τῆς ρωµαϊκῆς αὐτοκρατορίας.
Συνεπῶς ἔπρεπε οἱ Ρωµαῖοι τῆς
Ἀνατολῆς, οἱ Ὀρθόδοξοι, νὰ πα-
ρουσιάζονται ὡς αἱρετικοί, ὡς Γραι-
κοί. Τὴν διαδικασία περιγράψαµε
παραπάνω. (Τὰ θέµατα αὐτὰ ἀνα-
πτύσσει εὐρύτατα ὁ µακαριστὸς π.
Ἰωάννης Ρωµανίδης στὰ βιβλία
του). Γιὰ νὰ θεµελιωθεῖ αὐτὴ ἡ ἀνώ-
τερη θεολογία σὲ µία στέρεα καὶ
ἀκλόνητη βάση, ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ
ἑξῆς δὲν ἐµφανίζονται πλέον στὸν
Παπισµὸ Πατέρες ἀλλὰ doctores
ecclesiae universalis (διδάσκαλοι
τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας), ἕνας
θεσµὸς ποὺ ἰσχύει ἐπίσηµα στοὺς
Παπικοὺς ἀπὸ τὸ 1298. Μόνο στὸν
Πάπα ἐναπόκειται τὸ δικαίωµα νὰ
ἀναγορεύσει σηµαίνοντα ἐκκλησια-
στικὰ πρόσωπα σὲ doctores eccle-
siae, συνολικὰ 36 ὡς σήµερα.

∆εύτερον, γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη
τῶν ὅρων πατέρα, πατερικότητα ἐκ
µέρους τῶν δυτικῶν ἦταν καθορι-
στικὴ ἡ ἴδια ἡ ἐξαφάνιση τῶν πατέ-
ρων ἀπὸ τὴ ζωή τῶν χριστιανῶν
τῆς ∆ύσεως. Μὲ τὴν ἐπικράτηση
τῶν Φράγκων κυρίως στὴν Γαλλία
καὶ Ἱσπανία οἱ πρὶν ὀρθόδοξοι ἐπί-
σκοποι ὅπως καὶ οἱ ἡγούµενοι τῶν
µοναστηριῶν ἀντικαταστάθηκαν
ἀπὸ ἐκείνους. Σταµάτησαν νὰ εἶναι
ποιµένες, ἀφοῦ δὲν εἶχαν τὶς πνευ-
µατικὲς προϋποθέσεις γι’ αὐτό, καὶ
µετατράπηκαν σὲ διοικητές. Ἔτσι,
προοδευτικὰ ἡ χριστιανικὴ ∆ύση
ἀπώλεσε τὴν αἴσθηση τοῦ ποιµένα,
τοῦ πατέρα, ἔγινε φράγκικη. Γιὰ τὴ
χριστιανικὴ ∆ύση ποὺ κατακτήθηκε
ἀπὸ τοὺς Φράγκους καὶ διαµορφώ-
θηκε σύµφωνα µὲ τὶς δικές τους
ἀντιλήψεις γιὰ τὴν κοινωνία, τὴν
Ἐκκλησία καὶ τὸν Θεό, ἦταν πλέον
ἀδιανόητη ἡ εἰκόνα τοῦ ποιµένα,
ποὺ πολὺ χαρακτηριστικὰ δίνει ὁ
ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίµακος στὸ σχε-
τικὸ λόγο του µὲ τὸν τίτλο «Εἰς τὸν

Ποιµένα». Στὴν Ὀρθοδοξία αὐτὴ ἡ
εἰκόνα ὡς ζωντανὴ πραγµατικότη-
τα πάντοτε ὑπογράµµιζε, ὑπο-
γραµµίζει καὶ θὰ ὑπογραµµίζει τὸ
ἑνιαῖο τῆς πατερικῆς παράδοσης,
πάντοτε ἀποτελοῦσε, ἀποτελεῖ καὶ
θὰ ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴ συν -
έχεια τῆς νέας πραγµατικότητας,
ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς µὲ τὴν ἐναν-
θρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐγκατέ-
στησε στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία.
Εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ποιµένα, ποὺ µὲ
τὴν «ἀκακία», τὸ «ζῆλο» καὶ τὴν
«προσευχή» του «µπορεῖ νὰ ἀνα-
ζητήση καὶ νὰ θεραπεύση τὰ ἀπο-
λωλότα λογικὰ πρόβατα». Περι-
κλείει τὴν εἰκόνα τοῦ «κυβερνήτη»,
στὸν ὁποῖο µέσῳ τῶν κόπων τοῦ
δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ ἡ πνευµατικὴ
δύναµη, «ὄχι µόνο ἀπὸ τὴν τρικυ-
µία, ἀλλὰ καὶ µέσα ἀπὸ τὴν ἄβυσ-
σο νὰ ἀνασύρη καὶ νὰ σώση τὸ
πλοῖο», τοῦ «ἰατροῦ» ποὺ ὁ ἴδιος
«ἔχει ἀποκτήσει σωµατικὴ καὶ ψυ-
χικὴ ἀνοσία» καὶ τοῦ «διδασκάλου»
ποὺ ἔχει πάρει ἀπὸ τὸν Θεὸ «πνευ-
µατικὸ βιβλίο, γραµµένο ὑπὸ δα-
κτύλου Θεοῦ, δηλαδὴ διὰ τῆς ἐνερ-
γείας τῆς θεϊκῆς ἐλλάµψεως» καὶ
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν ἔχει ἀνάγκη
ἀπὸ ἄλλα βιβλία καὶ µεταδίδει ἔτσι
«διδασκαλίες ἀπὸ τὴν ἄνωθεν ἐξ
ὕψους σοφία». Καὶ τὸ θεµελιώνει ὁ
Ἅγ. Ἰωάννης µὲ τὰ λόγια τοῦ Ἀπ.
Παύλου «οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ
δι’ ἀνθρώπου τὴν διδασκαλίαν πα-
ρέλαβον ἢ ἐδιδάχθην» (Γαλ. α΄ 12)
(βλ. σχετικὰ τὴν Κλίµακα τοῦ ὁσίου
Πατρὸς ἡµῶν Ἰωάννου τοῦ Σιναΐ-
του, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 1978, σσ.
381-382).

Ἐνῷ, λοιπόν, στὴ ∆ύση µὲ τὴν
ἐπιβολὴ τῶν Φράγκων χάθηκε ἡ
αἴσθηση τοῦ ποιµένα καὶ πατέρα,
ἀντίθετα στὴν Ὀρθοδοξία ἡ βίωση
τοῦ ποιµένα καὶ πατέρα εἶναι ἀµεί-
ωτη µέχρι καὶ σήµερα. Φθάνει
µέσῳ τῶν µεγάλων Ἁγίων, τοῦ Με-
γάλου Φωτίου, Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαµᾶ, Μάρκου Ἐφέσου, τῶν Κολ-
λυβάδων Ἁγίων, τοῦ Νικοδήµου
τοῦ Ἁγιορείτου, Μακαρίου Κορίν-
θου, Ἀθανασίου τοῦ Πάριου κ.ἄ.,
µέσῳ τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου στοὺς πα-
τέρες τῆς ἐποχῆς µας, τοὺς ἁγίους
Ἰουστῖνο Πόποβιτς, Πορφύριο Καυ-
σοκαλυβίτη καὶ Παΐσιο Ἁγιορείτη
καὶ τοὺς γέροντες π. Σίµωνα Ἀρβα-
νίτη, π. Ἰάκωβο Τσαλίκη, π. Φιλό-
θεο Ζερβάκο, π. Ἀµφιλόχιο Μακρῆ,
π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, π.
Μάρκο Μανώλη καὶ ἄλλους
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ∆ΥΣΙΝ

Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, ∆ρος Θεολογίας

«Οὐκ ἔδωκεν ἡµῖν ὁ Θεὸς
Πνεῦµα δειλίας, ἀλλὰ δυνάµεως
καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισµοῦ» (Β΄
Τιµοθ. Α΄, 8)

Πολλοὶ οἱ χοροὶ τῶν Ἁγίων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας.

Πολλοὶ οἱ δίκαιοι, οἱ ἐκλάµποντες
ὡς φωστῆρες.

Πολλοὶ οἱ ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πα-
τρίδος ἀγωνισθέντες καὶ τελειωθέν-
τες.

Σὲ αὐτοὺς ἀνήκει καὶ ἡ Ἁγία
Ἐθνονεοµάρτυς Λυγερή.

Ἡ δεκαοκτάχρονη ἑλληνοπούλα
Λυγερή, ζοῦσε στὸ ἀγαπηµένο της
χωριό, τὸν Ἀνάβατο τῆς Χίου. Φη-
µιζόταν γιὰ τὸ πνευµατικὸ καὶ σω-
µατικό της κάλλος, τόσο, ὥστε νὰ
προξενήσει τὴν ἐµφάνιση τοῦ
πασᾶ, στὰ 1822, στὸ χωριό της.
Τῆς ἔταξε πλούτη, δόξα, δύναµη,
µὰ ἡ ἁγνὴ νεοµάρτυς δὲν τὰ δεχό-
ταν καὶ ἔστρεφε τὸ βλέµµα της
πρὸς τὸν Οὐρανό, στὸν Νυµφίο
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ θὰ ἀποκτοῦσε
δόξα, τὴν ἐπουράνιο Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ.

Οἱ πιέσεις ἐντείνονταν γιὰ µεγά-
λο χρονικὸ διάστηµα. Καὶ ἐνῷ ἀκό-
µη αὐτὸ συνεχιζόταν, κάποια ἡµέ-
ρα, στὸ πανηγύρι τοῦ παλιοῦ χω-
ριοῦ, στὶς 6 Σεπτεµβρίου 1822,
ἑορτὴ τοῦ «ἐν Χώναις θαύµατος»
τοῦ Ἀρχαγγέλου καὶ Ταξιάρχου Μι-
χαήλ, ἐκεῖ ποὺ οἱ χωριανοὶ γλεν-
τοῦσαν καὶ χόρευαν, ἐµφανίστηκαν
δέκα ὑπηρέτες τοῦ πασᾶ. Τὸ χωριὸ
ἀναστατώνεται, οἱ κάτοικοι κρύβον-
ται. Παντοῦ ἐπικρατεῖ σιωπή. Καὶ ἡ
Λυγερὴ στέκει ὡς «Ρόδο τὸ ἀµά-
ραντο» στὸ κέντρο τῆς πλατείας καὶ
µὲ ὑποµονὴ µεγάλη προσµένει
τοὺς Τούρκους. Φτάνουν κοντά, ζη-
τοῦν νὰ τοὺς ἀκολουθήσει καὶ στὴν
ἀρνητική της ἀπόκριση, τὴν ἁρπά-
ζουν καὶ τρέχουν γιὰ τὴν Ἐλίντα,

ἐκεῖ ποὺ ὁ πασὰς πρόσµενε τὴν
παρθένο ἑλληνοπούλα. Ἡ Λυγερὴ
προσεύχεται καὶ παρακαλεῖ τὸν
Νυµφίο της νὰ διατηρήσει ἁγνὸ τὸ
σῶµα καὶ τὴν ψυχή της, ὅπως µέ-
χρι τότε.

Σὲ µία στιγµή, στὸ δυσκολότερο
σηµεῖο τοῦ γκρεµοῦ, κατεβαίνοντας
γιὰ τὴν Ἐλίντα, ὅπως τὴν τρα-
βοῦσαν καὶ ἀντιστεκόταν, ἁρπάζει
µὲ τὰ χέρια της µία ἀγριοβερυκοκιά,
µὲ τόση δύναµη, ὥστε νὰ µὴ µπο-
ρεῖ νὰ φύγει ἀπὸ τὸ δέντρο.

Οἱ Τοῦρκοι τὴν ἀπειλοῦν µὲ θά-
νατο καὶ βλαστηµοῦν ἀφηνιασµέ-
να. Ἡ Λυγερὴ τοὺς ἀπαντᾶ «Ἐγὼ
Χριστιανὴ γεννήθηκα καὶ Χριστιανὴ
θὰ πεθάνω, τὴν πίστη δὲν ἀλλάζω.
Παρακάτω δὲν πρόκειται νὰ πάω,
κάντε µου ὅ,τι θέλετε». Στὰ αὐτιά,
τὴν καρδιὰ καὶ τὸ µυαλό της ἀντη-
χοῦν τὰ λόγια ἐκεῖνα τοῦ Χριστοῦ
«καὶ µὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀπο-
κτεινόντων τὸ σῶµα, τὴν δὲ ψυχὴ
µὴ δυναµένων ἀποκτεῖναι» (Ματθ.
Ι΄, 28), ἀλλὰ καὶ «τί γὰρ ὠφελήσει
ἄνθρωπον ἐὰν κερδήση τὸν κό-
σµον ὅλον καὶ ζηµιωθῆ τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος
ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»
(Μάρκ. Η΄, 35-37).

Τὴ στιγµὴ ἐκείνη, ἕνας µαῦρος
σκλάβος Λαζός, σωστὸς λύκος,
βγάζει τὸ γιαταγάνι καὶ τῆς κόβει τὸ
κεφάλι. Τὸ παίρνει καὶ ἐξαφανίζεται
τρέχοντας γιὰ τὴν Ἐλίντα. Μάταια
τὸν κυνηγοῦν οἱ χωριανοὶ τῆς Λυ-
γερῆς νὰ τοῦ τὸ πάρουν.

Ἐν τῷ µεταξύ, τὸ ἅγιο σῶµα τῆς
Λυγερῆς σπαρταροῦσε καὶ τὸ
καυτὸ αἷµα ἔβγαινε ἀπὸ τὸ λαιµό
της, σὰν φλέβα ποὺ πότιζε µὲ µαρ-
τυρία Χριστοῦ καὶ Ἑλλάδας τὸν
µαρτυρικὸ ἐκεῖνο τόπο. Ἡ µητέρα
της παίρνει ἀπὸ τὸ αἷµα ποὺ τρέχει
τρεῖς φοῦχτες καὶ κάνει τρεῖς σταυ-
ροὺς πάνω στὰ ἀπόκρηµνα βρά-

χια. «Ὑµῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χρι-
στοῦ οὐ µόνον τὸ εἰς Αὐτὸν πι-
στεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ Αὐτοῦ πά-
σχειν» (Φιλιππησίους Α΄, 29).

Τὸ κεφάλι τῆς νεοµάρτυρος, τὸ
πῆρε ὁ πασὰς ἀπὸ τὸν Λαζὸ καὶ
ἀπὸ τὴ στεναχώρια του τὸν ἀποκε-
φάλισε. Ὕψωσε τὸ µαῦρο του ση-
µαιάκι στὸ πλοιάριο καὶ ἔφυγε γιὰ
τὸ λιµάνι τῆς Χίου λυπηµένος.

Ἡ πίστη της, τὴν ἔσωσε τὴν Λυ-
γερὴ καὶ τῆς χάρισε τὴν βασιλεία
τῶν οὐρανῶν.

Στὸ σηµεῖο ποὺ θυσιάστηκε
ὑπάρχει µία µᾶζα λίθων, ποὺ δὲν
γνωρίζει κανεὶς πῶς βρέθηκαν ἐκεῖ.
Μία παράδοση ἀναφέρει ὅτι, κάθε
βράδυ ρίχνει ἕνα ἡ Ἁγία Λυγερὴ καὶ
δηµιουργήθηκε ἕνας σωρός, πρὸς
ἀνάµνησιν τοῦ τόπου τοῦ µαρτυρί-
ου της.

Ἡ µνήµη της τιµᾶται στὶς 6 Σε-
πτεµβρίου. Εὐχῆς ἔργον θὰ ἦταν
νὰ συνεορτάζεται, στὸν Ἀνάβατο,
µαζὶ µὲ τὸν Ἀρχάγγελο καὶ Ἀρχι-
στράτηγο Μιχαήλ, τὴν ἡµέρα µνή-
µης τοῦ «ἐν Χώναις Θαύµατός
του».

Εὔχοµαι σὲ ὅλους νὰ ἀξιωθεῖτε
νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὸ ἱερὸ ἐκεῖνο µέ-
ρος, τόπο µαρτυρίου µιᾶς σύγ-
χρονης -συµπολίτισσάς µας- νεο-
µάρτυρος, καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ
βίος τῆς Ἁγίας Λυγερῆς τῆς Χιο-
πολίτιδος πάντοτε νὰ µᾶς ἐµπνέει
καὶ νὰ ἀποτελεῖ παράδειγµα πρὸς
µίµηση, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ὑπο-
χρέωσης κάθε πραγµατικοῦ χρι-
στιανοῦ νὰ δίδει ὁµολογία πίστε-
ως- ὁµολογία Χριστοῦ κάτω ἀπὸ
οἱεσδήποτε κοινωνικές, ἐθνικὲς
καὶ πολιτικὲς συνθῆκες. Ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ, ἡ µαρτυρία ὑπὲρ Θεοῦ,
εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποσιωπηθεῖ.
«Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται»
(Τιµοθ. Β΄, 9).

Ἡ Ἁγία Νεοµάρτυς Λυγερὴ ἡ Χιοπολῖτις 
Τοῦ κ. Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου- Κήρυκος τοῦ θείου λόγου-Ἀντιδηµάρχου Χίου

Περὶ ἀνυπακοῆς
Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος «πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκε-

τε». (Ἑβρ. ιγ´ 17). Δηλαδὴ πρέπει νὰ ὑπακούουμε στοὺς πνευματι-
κούς. Ἡ ἀνυπακοὴ δὲν συγχωρεῖται ἀπὸ τὸν Θεό. Διαβάζουμε ἕνα
φοβερὸ παράδειγμα στὸ συναξαριστή.

Ἕνας Μοναχὸς κάποιας Σκήτης, ποὺ εὑρισκόταν στὴν ὑπακοὴ Γέ-
ροντος ἐπὶ πολλὰ χρόνια, ἀπὸ φθόνο τοῦ δαίμονος χωρὶς δικαιολο-
γημένη ἀφορμὴ ἔπεσε σὲ ἀνυπακοή. Τότε ὁ Γέροντας τοῦ ἔβαλε ἐπι-
τίμιο (κανόνα), τὸν ὁποῖον κατεφρόνησε ὁ Μοναχὸς καὶ ἔφυγε γιὰ
τὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἐκεῖ ὁ ἄρχοντας προσπάθησε νὰ τὸν κάνη νὰ θυ-
σιάση στὰ εἴδωλα. Ὁ Μοναχὸς ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο· πέταξαν
μάλιστα τὸ σῶμα του ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, γιὰ νὰ τὸ φᾶνε τὰ σκυλιά.
Μερικοὶ ὅμως χριστιανοὶ πῆγαν τὴν νύκτα, τὸ πῆραν, τὸ τύλιξαν μὲ
σενδόνια καὶ ἀρώματα καὶ τὸ τοποθέτησαν σὲ ἕνα κιβώτιο στὸ Ἅγιο
Βῆμα ἑνὸς ἱ. ναοῦ τιμῶντάς το ὡς μαρτυρικὸ λείψανο.

Ὅταν ὅμως ἐτελεῖτο θεία Λειτουργία καὶ ὁ Διάκονος ἐξεφώνει τὸ
«ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε», ὤ τοῦ θαύματος, ὅλοι οἱ πιστοὶ
ἔβλεπαν τὸ κιβώτιο μόνο του νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ ἱερὸ βῆμα τοῦ Ναοῦ
καὶ νὰ στέκεται στὸν Νάρθηκα μέχρι τὴν ἀπόλυση τῆς θείας Λει-
τουργίας καὶ κατόπιν μόνο του ἔμπαινε πάλι στὸν Ναὸ καὶ στὸ Ἅγιο
Βῆμα. Τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονὸς γινόταν σὲ κάθε θεία Λειτουργία
καὶ προκαλοῦσε τὴν ἀπορία καὶ τὴν ἔκπληξη ὅλων.

Ὅταν ἔμαθε αὐτὸ κάποιος μεγάλος καὶ θεοφόρος Γέροντας πα-
ρεκάλεσε τὸν Θεὸ νὰ τοῦ φανερώση τὴν αἰτία αὐτοῦ τοῦ φαινομέ-
νου.

Τότε τοῦ παρουσιάστηκε Ἄγγελος Κυρίου καὶ τοῦ λέγει: «Τί θαυ-
μάζεις καὶ ἀπορεῖς γιὰ αὐτὸ τὸ παράδοξο ποὺ γίνεται; Δὲν ἔλαβαν οἱ
Ἀπόστολοι ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἐξουσία νὰ δένουν καὶ νὰ λύνουν; Ἀπὸ
τοὺς Ἀποστόλους δὲ πάλι δὲν ἔλαβαν τὴν ἐξουσία οἱ διάδοχοί τους;
Ἔτσι καὶ ὁ ἀδελφός, ὁ ὁποῖος ἔχυσε τὸ αἷμα του γιὰ τὸν Χριστὸ δὲν
συγχωρεῖται νὰ μένη ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Βήματος, ὅταν τελῆται ἡ θεία
Λειτουργία, διότι περιφρόνησε τὴν ἐντολὴ καὶ τὸν κανόνα τοῦ Πνευ-
ματικοῦ του Πατρὸς καὶ Γέροντος καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο διώκεται
ὑπὸ τοῦ Ἀγγέλου ἕως τὸν νάρθηκα. Παρ᾽ ὅτι λοιπὸν βασανίσθηκε
καὶ μαρτύρησε γιὰ τὸν Χριστό, ὅμως δὲν συγχωρεῖται νὰ μένη στὸ
Ἅγιο Βῆμα, ὅταν τελῆται θεία Λειτουργία, λόγῳ τῆς παρακοῆς. Ἐφ᾽
ὅσον δὲ ὁ Γέροντας ποὺ τὸν ἔδεσε, δὲν τὸν λύση, ἀπὸ ἄλλον δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ λυθῆ. (Αὐτὸ συμβαίνει ἐφ᾽ ὅσον ὁ Γέροντας εὑρί-
σκεται στὴν ζωή, ἐὰν ὅμως ἔχη ἀποθάνει, μπορεῖ καὶ Ἀρχιερεὺς νὰ
τὸν λύση).

Ὅταν τὰ ἔμαθε αὐτὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ ὁ θεῖος ἐκεῖνος Γέροντας, ἀμέ-
σως πῆγε στὸν Ἀσκητή, τὸν Γέροντα τοῦ Μάρτυρος, καὶ μαζὶ κατέ-
βηκαν στὴν Ἀλεξάνδρεια, ὅπου καὶ ἄνοιξαν τὸ κιβώτιο, ποὺ ἦταν τὸ
σῶμα τοῦ Μάρτυρος. Ἀμέσως ἔδωσαν καὶ οἱ δύο τὴν συγχώρηση καὶ
ἀφοῦ τὸν ἀσπάσθηκαν ἐδοξολόγησαν τὸν Θεό. Ἀπὸ τότε ὁ Μάρτυ-
ρας ἔμενε ἀκίνητος μέσα στὸ Ἅγιο Βῆμα, ὅταν ἐτελεῖτο ἡ θεία Λει-
τουργία.

*  *  *
Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς συμβουλεύει:
Ὅπως τὰ πρόβατα ὑπακοῦνε στὸν ποιμένα, ὁδηγούμενα πρὸς τὴν

κατεύθυνση, ποὺ δίνει ὁ ποιμένας, ἔτσι πρέπει οἱ κατὰ Θεὸν ἀσκητὲς
νὰ ὑπακούουν στοὺς καθηγουμένους, χωρὶς νὰ σχολιάζουν τὰ προ-
στάγματα, ὅταν εἶναι καθαρὰ ἀπὸ ἁμαρτία, ἀλλὰ νὰ τὰ ἐκπληρώνουν
μὲ κάθε προθυμία καὶ ζῆλο.

Ὅπως δηλαδὴ ὁ τέκτονας ἢ ὁ οἰκοδόμος χρησιμοποιεῖ κάθε
ὄργανο τῆς τέχνης του σύμφωνα μὲ τὴ βούλησή του, τὸ δὲ ὄργα-
νο δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ ὅτι δὲν θὰ προσφέρει τὴν ὑπηρεσία, γιὰ τὴν
ὁποία τὸ μεταχειρίζεται ὁ τεχνίτης, ἀλλὰ ὑποτάσσεται στὸ χέρι
του, ἔτσι καὶ ὁ ἀσκητής. Ὡς ὄργανο, ποὺ συντελεῖ γιὰ τὸν τεχνίτη στὴ
συμπλήρωση τοῦ πνευματικοῦ οἰκοδομήματος, πρέπει νὰ ὑπακοῦν σὲ
ὅλα ἐκεῖνα, ποὺ ὁ ἡγούμενος κρίνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ κάνη ὁ ἴδιος, γιὰ
νὰ μὴ παραβλάψη τὴν τελείωση τοῦ πνευματικοῦ ἔργου, μὲ τὸ νὰ μὴ
συνεισφέρη τὴν ἰδιαίτερη ἐργασία του.

Κι ὅπως τὸ ὄργανο δὲν ἀποφασίζει μόνο του ποιὸ ἔργο πρέπει
νὰ κάνει στὴν τέχνη, ἔτσι καὶ ὁ ἀσκητὴς πρέπει νὰ μὴ ἐκλέγη ἀφ᾽
ἑαυτοῦ τὰ ἔργα, ἀλλὰ νὰ παραχωρεῖ τὸν ὁρισμό τους στὴ σύνεση καὶ
τὴν κρίση τοῦ τεχνίτη.

[Ἀπ᾽ τὸ ἔργο του «ΑΣΚΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων (ΠΕΘ)
διὰ τὰς δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας εἰς τὴν Βουλήν,

σχετικὰ µὲ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν

Χριστὸς ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡµῶν
∆ὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος φυσιολογικὸς ποὺ νὰ ἀρνεῖται τὸ εὐλογηµέ-

νο ἀγαθὸ τῆς Εἰρήνης. Ἀλλὰ τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι ὅσο περισσότερο
ποθεῖ “τὸ γλυκὺ πρᾶγµα καὶ ὄνοµα” κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο, τόσο καὶ
περισσότερο τὸ φάσµα τῶν ταραχῶν καὶ τῶν πολέµων ἀπειλοῦν τὸν
κόσµο ἕως καὶ αὐτῶν τῶν ἐσχατιῶν τῆς οἰκουµένης. Καὶ γιατί αὐτό; ∆ιό-
τι οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν νὰ βροῦν τὸν καρπὸν τῆς Εἰρήνης µακριὰ ἀπὸ
ἐκεῖ ποὺ φύεται καὶ ἀναπτύσσεται. Ὢ ἄνθρωποι, διψᾶτε τὴν εἰρήνη σὲ
ὅλες της τὶς ἐκφάνσεις; Γνωρίστε καὶ συνδεθεῖτε µὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό!
“Χριστὸς ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡµῶν”, διασαλπίζει στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνω-
σµα ὁ µεγάλος κήρυξ τῆς κατὰ Θεὸν εἰρήνης.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐµβαθύνουµε ἔστω καὶ λί-
γο στὸν Εἰρηνοποιὸ καὶ πάροχο τῆς θείας εἰρήνης, ἀφοῦ Αὐτὸς εἶναι τὸ
θεµέλιο ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπιστέγασµα τοῦ κοινοῦ µας ποθούµενου. 

Καὶ πρῶτα ἀπ' ὅλα, ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται µὲ τὸ κήρυγµα τῆς εἰρή-
νης. Πόσο ξεκάθαρα τὸ τονίζει πρὸς τοὺς Ἐφεσίους ὁ θεῖος Παῦλος:
“καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑµῖν τοῖς µακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς”. Ἔφε-
ρε τὸ χαρµόσυνο κήρυγµα τῆς εἰρήνης τόσο σ' ἐκείνους ποὺ βρίσκον-
ταν µακρὰν τοῦ Θεοῦ, ὅσο καὶ σ᾽ ἐκείνους ποὺ ἦταν κοντά του. Μπο-
ροῦµε ἆραγε σὲ µία καὶ µόνο φράση νὰ συνοψίσουµε τὸ ἀποκαλυπτικὸ
αὐτὸ “εἰρηνικὸ κήρυγµα”; Βεβαίως. Καὶ ἡ φράση εἶναι ἡ ἑξῆς: “Ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι, πατέρα ἔχουν τὸν Θεὸ καὶ ἑποµένως εἶναι ἀδελφοὶ µεταξὺ
τους”! Πρᾶγµα βεβαίως ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας σηµαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν,
ἢ µᾶλλον δὲν µποροῦν νὰ ὑπάρχουν λαοὶ µὲ δικαιώµατα µόνο καὶ ἐξου-
σία ἐπὶ τῶν ἄλλων λαῶν. Ἐφ' ὅσον λοιπὸν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδελ-
φοί, ἄρα θὰ πρέπει νὰ ἀποτελοῦν καὶ µία οἰκογένεια. Νὰ ζοῦν εἰρηνικῶς
καὶ µὲ ὁµόνοια καὶ ἐπιπλέον ν' ἀναπτύσσουν τὴν κοινὴν ἀγάπην. 

Καὶ γιὰ νὰ µὴ παρεξηγηθεῖ ὁ λόγος µας, στὸ σηµεῖο αὐτὸ δὲν ἀναφε-
ρόµαστε στὸ κίνηµα τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ τοῦ ∆ιεθνισµοῦ. Ὄχι βέ-
βαια. Μακριὰ ἀπὸ ἐµᾶς τέτοιες πλάνες, ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ ὁδηγή-
σουν τὰ κράτη καὶ τοὺς ἀνθρώπους κάτω ἀπὸ τὸ τυραννικὸ πέλµα µιᾶς
παγκοσµίου κυβερνήσεως µὲ ἕνα κυρίαρχο δικτάτορα. Ὁ λόγος µας
στρέφεται καὶ ἀναπτύσσεται στὴν ὄµορφη εἰρηνικὴ συµβίωση τῶν
ἀνθρώπων, ὅπου κατορθώνεται µὲ τὸν τέλειο νόµο τοῦ Κυρίου. Μὲ τὸν
χρυσοῦν κανόνα τῆς καλῆς καὶ εὐγενικῆς συµπεριφορᾶς ἀνθρώπων
καὶ λαῶν. “Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑµεῖς
ποιεῖται αὐτοῖς ὁµοίως”. Καὶ ὁµολογουµένως πόσο διαφορετικὴ θὰ ἦταν
ἡ παγκόσµια κατάσταση, ἐὰν τὰ δῆθεν χριστιανικὰ καὶ “κυρίαρχα” κρά-
τη καὶ οἱ “πλανητάρχες”, ποὺ δῆθεν ὁρκίζονται στὸ Εὐαγγέλιο, ἐφάρµο-
ζαν αὐτὴ τὴ λησµονηµένη ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ.

Ναί, εἶναι ἀλήθεια αὐτὸ ποὺ ἐτόνισε σύγχρονος ἀσκητής, ὅτι δηλαδὴ
“δὲν εἶναι ὅτι ἀγνοοῦµε τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ περὶ τῆς εἰρήνης, ἀλλὰ ὅτι
ἐπιµένουµε νὰ “λησµονοῦµε” τὴν ἐντολὴ καὶ νὰ ἐνθυµούµεθα τὸ µῖσος
καὶ τὸν διχασµό. Ἀφήνουµε νὰ κυριαρχοῦν στὶς ὑπάρξεις µας, καὶ κυ-
ρίως τῶν κρατούντων, ἡ φιληδονία, ἡ φιλοχρηµατία καὶ ἡ φιλοδοξία”.

Γι᾽ αὐτὸ ἐπὶ τῆς οὐσίας ὁ µὲν κόσµος, ὅταν ἀγνοεῖ τὸν Χριστό, χρει-
άζεται εὐαγγελισµό, ὁ δὲ λεγόµενος Χριστιανικὸς κόσµος ἔχει ἀνάγκη
ἀπὸ ἕνα οὐσιαστικὸ ἐπανευαγγελισµό.

∆ὲν εἶναι ὅµως µόνο τὸ κήρυγµα καὶ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ περὶ εἰρή-
νης. Ἀκολούθησε καὶ ἡ ἀπολυτρωτικὴ θυσία Του ὑπὲρ τῆς εἰρήνης.
Ἀλλά, γιὰ νὰ ἐννοήσουµε τί εἶναι αὐτὴ ἡ θυσία καὶ ποιὸς εἶναι ὁ οὐσια-
στικὸς ἐχθρὸς τῆς εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ, θὰ πρέπει νὰ τονίσουµε πὼς
δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἁµαρτία. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος µὲ τὴν θέλησή του
ἀφήνει τὸ κράτος τῆς ἁµαρτίας νὰ εἰσχωρήσει µέσα στὴν ὕπαρξή του,
τότε ὁ ἀνόητος ἄνθρωπος µὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια σχίζει καὶ καταστρέφει
τὸ συµβόλαιο τῆς εἰρήνης, ποὺ τοῦ πρόσφερε δωρεὰν ἡ Σταυρικὴ θυ-
σία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. 

Ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς πρωτόγνωρης καὶ µοναδικῆς θυσίας εἶναι ἡ
συµφιλίωση. Ὁ ἄνθρωπος µπορεῖ νὰ συµφιλιωθεῖ µὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἁµαρτίας, ἀρκεῖ ὁ ἴδιος
νὰ τὸ ἐπιθυµεῖ καὶ νὰ θέσει σὲ ἐφαρµογὴ τὴν µετάνοια. Τώρα, πλέον,
ὅποιος θέλει µπορεῖ. Καὶ ἐννοεῖται, πὼς ὅσο περισσότεροι ἄνθρωποι
ἀποφασίζουν νὰ ζήσουν τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, τόσο καὶ περισσότερο
ἡ χάρη αὐτῆς τῆς εἰρήνης θὰ ἐπισκέπτεται τὶς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων
καὶ τὰ ἔθνη. 

Χρειάζεται ἆραγε νὰ τονίσουµε ὅτι αὐτὴ ἡ ζωή τῆς Χάριτος συντε-
λεῖται ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ µόνο; Ἀλλοίµονο ἂν τὸ
ἀγνοοῦµε καὶ τρισαλλοίµονο, ἐὰν οἱ καθ' ὕλην ἁρµόδιοι ἀρνοῦνται νὰ
κηρύξουν ἤ, καὶ τὸ ἀκόµα χειρότερο, ἐὰν φθάσουν νὰ ἀλλοιώνουν αὐτὴ
τὴν καίρια ἀλήθεια, χαρίζοντας “πιστοποιητικὰ ἐκκλησίας” στὶς πλάνες
καὶ τὶς αἱρέσεις.

Πράγµατι, λοιπόν, ἀδελφοί, ὁ Χριστὸς καὶ µόνο εἶναι ἡ εἰρήνη µας, “ὁ
ἄρχων τῆς εἰρήνης” ὅπως ὀνοµάζεται καὶ στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη.

Ἑποµένως, γιὰ νὰ ἔλθει ἡ ἐξωτερικὴ εἰρήνη µεταξὺ τῶν ἀνθρώπων,
καθίσταται ἀνάγκη τὸ κάθε πρόσωπο στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας νὰ
βιώσει αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη. Τὴν θεία εἰρήνη, ποὺ δὲν εἶναι ἀπο-
τέλεσµα ἀνθρωπίνης καὶ εὔθραυστης συµφωνίας, ἀλλὰ τῆς Εἰρήνης
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

Νὰ γίνει βίωµα στὰ βάθη τῆς ψυχῆς ἡ “εἰρήνη ἡ πάντα νοῦν ὑπερέ-
χουσα”. Καὶ αὐτὴ τὴν εἰρήνη ποὺ σφράγισε ὁ Θεὸς διὰ τοῦ αἵµατος τοῦ
Υἱοῦ Του, εἶναι ἀνάγκη νὰ τὴν συνυπογράψει ὁ κάθε ἄνθρωπος διὰ τῆς
εἰς Χριστὸν πίστεως, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν ἔργων Του. Τότε µόνο ἡ εἰρή-
νη γίνεται κατάσταση µόνιµη καὶ ἀναφαίρετη. Μέσα δὲ σὲ αὐτὸ τὸ
πνεῦµα ὁ,τιδήποτε κι ἂν συµβεῖ, ὁ πιστὸς ψάλλει µετὰ τοῦ προφητάνα-
κτος “Οὐ φοβηθησόµεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν”!

Ἂς κάνει λοιπὸν ὁ µακράν τοῦ Θεοῦ κόσµος ὅ,τι θέλει. Ἂς κοάζουν οἱ
βάτραχοι τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἀπιστίας καὶ ἂς καυχῶνται οἱ παράφρονες
καὶ διεστραµµένοι νόες γιὰ τὸ ὅτι ἀρνοῦνται τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἐµεῖς,
εὐλογηµένοι ἀδελφοί, ἂς κρατοῦµε στὸν µυστικὸ θάλαµο τῆς καρδιᾶς
µας τὴν εὐλογία ποὺ µᾶς χάρισε Αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος καὶ Θεός µας.

Καὶ πόσο πράγµατι τὰ Θεϊκά του λόγια µᾶς ἐνισχύουν καὶ βεβαίως
µᾶς συγκινοῦν. “Εἰρήνην ἀφίηµι ὑµῖν· εἰρήνην τὴν ἐµὴν δίδωµι ὑµῖν. Οὐ
καθὼς ὁ κόσµος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωµι ὑµῖν”. Ναί, Κύριε Ἰησοῦ, ἐλθέ,
εἰρήνευσον, ἐξάγνισον καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν.

Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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(1ον)
Στ’ ἀλήθεια, καλοί µου φίλοι,

ὑπάρχουν κάποιες ἀξίες πρα-
γµατικὰ µοναδικές. Ὑπάρχουν
κάποιες ἀξίες δεµένες µὲ τὴ φυ-
λή µας, εἶναι οἱ ρίζες της. Ὑπάρ-
χουν ἀξίες στ’ ἀληθινὰ µεγάλες,
ἀκατάβλητες, αἰώνιες. Μέσα ἀπὸ
τοῦτες τὶς ἀξίες, ἀντλοῦµε τὴ
συµπεριφορά µας. Πορευόµα-
στε στὴ ζωή. Εἶναι τὸ ἁλάτι ποὺ
νοστιµίζει ἀλλὰ καὶ συντηρεῖ τὴν
ὕπαρξή µας. 

Σὰν φθάνει κανεὶς στὸ κατώ-
φλι τῆς ἐφηβείας, τὶς ἀξίες αὐτὲς
ἀρχίζει καὶ τὶς κριτικάρει. Τὶς
ἀµφισβητεῖ. Καὶ τὶς ἀπορρίπτει
ἀκόµη. Καὶ δὲν κάνει ἄσχηµα ὁ
νέος ἄνθρωπος! Εἶναι στὴ φύση
του νὰ ἀµφισβητεῖ. Καὶ κάποτε
πρέπει νὰ τὸ κάνει αὐτὸ γιὰ τὰ
πάντα. Γιατί ὄχι; «Νέος θὰ πεῖ νὰ
θέλεις ν’ ἀλλάξεις τὸν κόσµο»
ἔλεγε ὁ Γκαῖτε. Καὶ πῶς µπορεῖς
νὰ τὸ τὸν ἀλλάξεις, ἂν προηγου-
µένως δὲν τὸν ἀµφισβητήσεις;
Πῶς θὰ χτίσεις, ἂν πρῶτα δὲν
γκρεµίσεις; Βέβαια πρέπει νὰ
ξέρει κανεὶς τί γκρεµίζει. Ἀλλὰ κι
αὐτὸ γιὰ νὰ τὸ κάνει, πρέπει
πρῶτα νὰ ἀµφιβάλλει καὶ νὰ
προβληµατίζεται γι’ αὐτὸ ποὺ
ἔχει µπροστά του.

Ὅλα καλὰ ὡς ἐδῶ. Ὅµως τί
παράξενο! Ἡ ἀµφισβήτηση γίνε-
ται µόνο στὶς ἀξίες ἐκεῖνες ποὺ
ἔθρεψαν τὴν οἰκουµένη καὶ σπά-
νια ἔχει νὰ κάνει µὲ τόσα ἄλλα
ποὺ ἀκολουθοῦµε οἱ περισσότε-
ροι σὰν τὸ 4 κοπάδι! ∆ηλαδή;
Ἀλλ’ ἀξίζει νὰ πάρουµε νὰ πρά-
γµατα µὲ τὴ σειρά τους4
Σύγχρονοι ψυχαναγκασµοί!

Πραγµατικά, ὅπως καὶ νὰ τὸ κά-
νουµε, ζοῦµε στὴν ἐποχὴ τοῦ ψυ-
χαναγκασµοῦ. Στὴν ἐποχὴ δηλαδὴ
ποὺ σὲ (ἐξ) ἀναγκάζει ν’ ἀκολουθή-
σεις, οὕτως ἢ ἄλλως, εἴτε τὸ θέλεις
εἴτε ὄχι, χωρὶς κἄν νὰ ἀκουστεῖ ἡ
γνώµη σου, σ᾽ ἕνα συγκεκριµένο
δρόµο. Καὶ σὲ µία συγκεκριµένη
πορεία χωρὶς παρεκκλίσεις. Μᾶς
ὁµογενοποιοῦν, µᾶς ὁµαδοποιοῦν,
µᾶς µετατρέπουν σὲ κοπάδι, καὶ
µᾶς ὁδηγοῦν σὲ συγκεκριµένα µαν-
τριά, γιὰ νὰ µᾶς ἐκµεταλλεύονται
καλύτερα.

Καὶ σ’ αὐτὴν τὴν κατάντια, δὲν
ὑπάρχουν ἀµφισβητήσεις. Οὔτε,
συνεπῶς, ἐπαναστάσεις. Τὸ ἀντί-
θετο µάλιστα. Εἶναι τόσο ἀποτελε-
σµατικὴ ἡ τακτική τους, ποὺ νοµί-
ζουµε πὼς κάνουµε καὶ τὴν ἐπανά-
στασή µας, µέσα ἀπ’ τὸν τρόπο
ποὺ µᾶς ἀναγκάζουν νὰ ζοῦµε!

Μία ἐφηµερίδα ἔγραφε πολὺ χα-
ρακτηριστικά, γιὰ τοῦτο τὸ µεγάλο
πρόβληµα:

«Πιὸ καταπιεστικὴ ἡµέρα ἀπὸ
αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου ποὺ
“γιορτάσαµε” χθὲς δὲν νοµίζει ὅτι
ὑπάρχει. Πρέπει ντὲ καὶ καλὰ νὰ
εἴµαστε ἐρωτευµένοι, σὲ ροµαντικὴ
διάθεση, µὲ πρόσωπο λαµπερό, καὶ
µάτια λάγνα καὶ ἐλαφρῶς ὑγρά!
Πολλὰ εἶναι τὰ ζευγάρια ποὺ ἀποδέ-
χονται τὸν... καταναγκασµὸ καὶ βγαί-
νουν ἔξω νὰ τὸ γιορτάσουν (ἀλλὰ
πῶς νὰ περάσεις καλὰ µὲ τόσες...

ἀξιώσεις πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι σου
καὶ σὲ ἕνα χῶρο γεµάτο... ὁµοιοπα-
θεῖς;). Ἀλλὰ καὶ ὅσοι... ἀντιστέκονται
σθεναρά, ἔχουν τὶς ψιλοενοχλήσεις
τους (“µήπως τοῦ/τῆς στερῶ κάτι
ποὺ κατὰ βάθος θὰ ἤθελε;”). Ὅσο
γιὰ ἐκείνους ποὺ αὐτὴ τὴν περίοδο
εἶναι µόνοι, ἡ ἡµέρα αὐτὴ εἶναι πολὺ
σκληρὴ ἕως πολύ... γελοία! Σήµερα,
πάντως, ἔχουµε 15 Φεβρουαρίου,
ὁπότε γιὰ ἕνα χρόνο µποροῦµε νὰ
περνᾶµε ἕνα ροµαντικὸ βράδυ, ὅταν
ἐµεῖς τὸ θέλουµε καὶ νὰ στέλνουµε
λουλούδια, ὅταν πραγµατικὰ γιὰ µᾶς
αὐτὸ σηµαίνει κάτι».

Τέλειο! Ὡραιότατη ἀπεικόνιση
τῆς πραγµατικότητας. Αὐτῆς ποὺ
λέει, πὼς στὶς µέρες µας κάποιοι
δηµιουργοῦν συµπεριφορές. Σὲ
(ψυχ)αναγκάζουν ν’ ἀκολουθήσεις
κάτι, ἀκόµη κι ὅταν δὲν τὸ θέλεις.
Ἀκόµη καὶ τότε ποὺ δὲν σοῦ πάει
καὶ γνωρίζεις πολὺ καλὰ ὅτι δὲν
εἶναι καὶ σωστό! 

Τὰ παραδείγµατα 
εἶναι πλεῖστα

Πολλοὶ νέοι, οἱ περισσότεροι, ἡ
συντριπτική τους πλειοψηφία, δὲν
ἔχουν κανένα λόγο νὰ πίνουν ἢ νὰ
καπνίζουν. Καὶ πῶς καταλήγουν
στὸ ἀλκοὸλ ἢ τὸ κάπνισµα; Κατα-
πιέζοντας τὸν ἑαυτό τους! Κάνον -
τας τὰ πάντα γιὰ νὰ µάθουν καὶ
συνηθίσουν κάτι, τὸ ὁποῖο καὶ δὲν
τὸ ἔχουν ἀνάγκη καὶ γνωρίζουν
πολὺ καλὰ ὅτι εἶναι ἀπολύτως βλα-
βερό!

∆έστε µερικὲς ὁµολογίες µα-
θητῶν: 

«Ἤµουνα γύρω στὰ 17. Εἴχαµε
ὅλοι µία ἡλικία πάνω-κάτω. Οἱ φίλοι
µου ὅµως, εἶχαν ἀρχίσει νὰ καπνί-
ζουν ἀπ’ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ Λυ-
κείου. Βγαίνουµε ὅλοι µαζὶ ἔξω.
Ἄρχισα, λοιπόν, κι ἐγὼ νὰ καπνίζω.
Ἂν δὲν κάπνιζα ὅπως αὐτοί, θὰ
ἦταν σὰ νὰ µὴ συµµετέχω στὴν πα-
ρέα...». 

Μία 16χρονη ἀναφέρει πὼς ἄρχι-
σε νὰ καπνίζει ἀπ’ τὰ 13 της, γιατί
ἤθελε νὰ συµβαδίζει µὲ τὴν παρέα
της, ποὺ ἦταν µεγαλύτερα παιδιά.
«∆υσκολευόµουν στὴν εἰσπνοὴ -λέ-
ει- γι’ αὐτὸ ἔβαζα µία φίλη µου νὰ
µοῦ κρατάει τὴ µύτη, γιὰ νὰ εἰσπνεύ-
σω. Μοῦ ἔφερε ἀναγούλα»!

Μία ἄλλη 15χρονη θὰ ὁµολογή-
σει: «Ὅλοι κοροϊδεύαµε τὰ παιδιὰ
ποὺ δὲν µποροῦσαν νὰ καταπιοῦν
τὸν καπνό, κι ἐγὼ δὲν ἤθελα νὰ γε-
λοιοποιηθῶ. Ἔτσι ἔκανα ἐξάσκηση
ἀπ’ τὰ ἀποτσίγαρα τῆς µαµᾶς µου»!

Ἡ ἴδια ἠλίθια, συγγνώµη ὀλέθρια
τακτική, ὑπάρχει σὲ ὅλα. Πηγαίνεις
στὰ διάφορα ξενυχτάδικα (µπάρ,
κλὰµπ κ.λπ.), ὄχι γιατὶ σοῦ ἀρέσει ἡ
ἀποπνικτική τους ἀτµόσφαιρα καὶ
τὸ περιβάλλον τῆς (κατὰ)πτώσης
ποὺ ὑπάρχει σ’ αὐτά, ἀλλὰ γιατί
διάφοροι ἐξωγενεῖς παράγοντες σὲ
ἀναγκάζουν «νὰ τὴ βρεῖς» ἐκεῖ!

Τὸ ἴδιο βέβαια γίνεται καὶ µὲ τὴν
ἐνδυµασία, τὴν ἐν γένει ἐξωτερικὴ
ἐµφάνιση, τὸ κοτσιδάκι (ἂν εἶσαι
ἀγόρι), τὸ σκουλαρίκι στὸ αὐτὶ (ἂν
εἶσαι πάλι ἀγόρι) καὶ τὸ χαλκὰ στὴ
µύτη!

Καὶ τὸ σκηνικὸ ἐπαναλαµβάνεται

στὸν (ἢ τὴν) φίλο(η), ποὺ «πρέπει»
νὰ ἔχει γιὰ νὰ εἶσαι «φυσιολογικὸ
ἄτοµο», τὶς «σχέσεις» ποὺ πάλι
«πρέπει» νὰ ἔχει µαζί του γιὰ τὸν
ἴδιο ἀκριβῶς λόγο, τὰ ὁλονύχτια
«ξεδόµατα» καὶ τὴν κόντρα γι’ αὐτὰ
µὲ τοὺς «γέρους», τὶς «κοπάνες»
ἀπ’ τὰ µαθήµατα κ.λ.π. Ἢ τὴν
ἐκκωφαντικὴ µουσική, τὸν ἴλιγγο
τῆς ταχύτητας, τὸν «παράδεισο»
τῶν ναρκωτικῶν. 

Στὴν ἀρχὴ βέβαια, νοιώθεις
ἄβολα. Βλέπεις ὅτι δὲν σοῦ πάει.
Ἀντιλαµβάνεσαι πολὺ καλὰ ὅτι
µὲ τίποτα δὲν σὲ ἱκανοποιεῖ. Κα-
ταλαβαίνεις ὅτι παρεκκλίνεις.
Ὅτι ἀνοίγεις πόλεµο µὲ τὶς
ἀρχές σου, τὶς ἀξίες σου, τὰ πι-
στεύω σου. Μὲ τὸν ἴδιο σου τὸν
ἑαυτό, τὴν οἰκογένειά σου καὶ
τὸν Θεό. Ὅτι γίνεσαι δακτυλο-
δεικτούµενος, ἀκόµη καὶ προ-
βληµατικὸς ἢ περιθωριακός!
Σιγὰ-σιγὰ ὅµως συνηθίζεις. Βο-
λεύεσαι µ’ ὅλα αὐτά. Ὥσπου οἱ
τραγικές τους ἐπιπτώσεις σὲ
ἰσοπεδώνουν κι ἀρχίζεις πιὰ νὰ
«ψάχνεσαι»!

«Μᾶς ἐθίζουν στὸν ἐθισµό»,
ἔγραψε πολὺ ὡραῖα καὶ λίγο πρὶν
πεθάνει ἕνας ναρκοµανής. 

Ἔγραψε κοσµικὸ περιοδικὸ
εὐρείας κυκλοφορίας: «Ἡ νυχτε-
ρινὴ διασκέδαση κατέχει µία ἀπὸ
τὶς πρῶτες θέσεις στὰ ἐνδιαφέρον-
τα τῶν παιδιῶν τῆς ἐφηβικῆς ἡλι-
κίας. Σ’ αὐτὸ συµβάλλουν ἡ πίεση
ποὺ δέχονται ἀπὸ τὸ περιβάλλον
τους, τὸ ὅτι θέλουν νὰ θεωροῦνται
«in» καὶ πὼς αὐτὸ εἶναι ὁ τρόπος
νὰ δηλώνουν τὴν παρουσία
τουςM.»!

Ἔγραψε γυναικεῖο περιοδικὸ γιὰ
τὴ µόδα: «Ἂν γινόταν τῆς µόδας ἡ
µικρὴ µέση, θὰ τρέχαµε ὅλες σὰν
τὸ κοπάδι νὰ τὴν σφίξουµε µὲ
ζῶνες καὶ ζωνάρια, ἀδιαφορώντας
ἂν λειώναµε τὸ συκώτι µας ἢ ἂν
βγάζαµε τὸ ἕνα µας νεφρόM τιµῆς
ἕνεκεν τῆς µόδας»!

Τονίζει πολὺ χαρακτηριστικὰ ὁ
Ἔριχ Φρόµ: «Τὸ γοῦστο τοῦ σύγ-
χρονου ἀνθρώπου κατευθύνεται
καὶ ὁ ἴδιος θέλει νὰ δεῖ καὶ νὰ
ἀκούει ὅ,τι συνηθίζεται νὰ ἀκού-
γεται καὶ νὰ βλέπεται4».

Ναί, οἱ συµπεριφορὲς αὐτὲς τε-
λικά, δὲν εἶναι κάτι ποὺ βγαίνει
ἀπὸ µέσα µας, ἀπ’ τοὺς ἴδιους
τοὺς ἑαυτούς µας, ἀπ’ τὶς ἀναζητή-
σεις ἢ τὶς εὐαισθησίες µας. Οὔτε
καὶ ἀπὸ τὶς ἀµφισβητήσεις µας.
Εἶναι κάτι ἕτοιµο ποὺ ἔρχεται
ὅπως ἡ µόδα. Ἀπ’ ἔξω! ∆ηµιουρ-
γοῦν συµπεριφορὲς καὶ µᾶς τὶς
φορᾶνε ὅπως – ὅπως! Ἕνας δε-
σποτισµὸς ποὺ ἰσοπεδώνει τὰ
πάντα, ὅπως: Κρίση, ἀντίληψη,
ἀξίες, ἰδιαιτερότητες, θέληση, πρό-
τυπα, ὄνειρα, ὁράµατα, κατευθύν-
σεις, σκοπούς, ἰδανικάM προκει-
µένου νὰ ἐπιβληθεῖ στὸ τέλος µο-
νάχα τὸ δικό τους!

[Στὸ ἑπόµενο φύλλο θὰ δοῦµε,
µέσα ἀπὸ συγκεκριµένα παραδεί-
γµατα, ποιὸς εἶναι ὁ ἀπώτερος
σκοπός τους]

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὴν 12ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ντέτσανι, Σερβία.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

Τὸ φαινόµενον 
τῆς µεταναστεύσεως

τῶν λαῶν
καὶ αἱ ἐπιπτώσεις του

εἰς τὴν Ρωµαϊκὴν
αὐτοκρατορίαν

(2ον – Οὗννοι)
Σηµαντικὸς παράγοντας τῆς µε-

τανάστευσης πολλῶν βαρβαρικῶν
φύλων στὰ ἐδάφη τῆς Ρωµαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας ἦταν ἡ ἐµφάνιση
τῶν Οὕννων, ἑνὸς νοµαδικοῦ λαοῦ
ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὶς στέπες
τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας. Οἱ Οὗννοι µε-
τανάστευσαν σταδιακὰ στὴν Εὐρώ-
πη ὠθώντας, οὐσιαστικά, πρὸς τὰ
ἐδάφη, κυρίως, τῆς ∆υτικῆς Ρω-
µαϊκῆς Αὐτοκρατορίας τὰ ἤδη
ὑπάρχοντα βαρβαρικὰ τῶν Ὀστρο-
γότθων, τῶν Βησιγότθων, τῶν
Φράγκων, τῶν Βουργουνδῶν, τῶν
Βανδάλων, τῶν Σαξώνων, τῶν
Σουηβῶν καὶ τῶν Βάσκων.

Ἐὰν θέλουµε νὰ κατανοήσουµε
καλύτερα τὸ πνεῦµα τῆς Φραγκο-
παπικῆς ∆ύσεως, αὐτὴν ποὺ κατα-
χρηστικῶς ἀποκαλοῦµε σήµερα
Εὐρώπη, θὰ πρέπει νὰ µελετήσου-
µε πολὺ προσεκτικὰ αὐτοὺς τοὺς
λαοὺς καὶ νὰ παρατηρήσουµε ποιὰ
ἀπὸ τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ γνω-
ρίσµατά τους διακρίνονται µέχρι
σήµερα στοὺς ἀπογόνους τους. Οἱ
σηµερινοὶ Εὐρωπαῖοι δὲν εἶναι τί-
ποτε ἄλλο παρὰ ἕνα ἐξελιγµένο
κρᾶµα νοοτροπίας καὶ ἠθικῆς, ποὺ
ἔχει τὶς ρίζες του σὲ αὐτοὺς τοὺς
βάρβαρους λαούς.

Ὁ σηµαντικὸς Βυζαντινὸς ἱστο-
ρικὸς τοῦ 6ου αἰώνα Ἰορδάνης ὁ
Ἀλανός, ἀναφέρει ὅτι οἱ Οὗννοι
ἦσαν µικρόσωµοι, µὲ πολὺ µικρὰ
µάτια καὶ ἀποκρουστικοὶ στὴν ὄψη,
ἐπειδὴ παραµόρφωναν τὰ πρόσω-
πά τους µὲ οὐλὲς ἀπὸ µαχαιριές,
ποὺ ἔκαµαν ἀπὸ τὴν παιδική τους
ἡλικία, προκειµένου νὰ ἀντέχουν
στὸν πόνο καὶ στὶς πληγές. Ἦσαν
ἄριστοι ἱππεῖς ἐνῷ περνοῦσαν τὸν
περισσότερο χρόνο ἐπάνω στὰ
ἄλογά τους. Λέγεται ὅτι µποροῦσαν
ἀκόµη καὶ νὰ κοιµοῦνται τὶς νύχτες
στὶς ράχες τῶν ἀλόγων τους. Τὸ
φοβερὸ ὅπλο τους ἦταν τὸ τόξο,

στὸν χειρισµὸ τοῦ ὁποίου ἦσαν τό-
σο πολὺ ἐπιδέξιοι, ποὺ τόξευαν µὲ
εὐστοχία, ἐνῷ κάλπαζαν. Ἦσαν
ἄγριοι καὶ ἀδίστακτοι ἀπέναντι
στοὺς ἀντιπάλους τους καὶ δὲν στα-
µατοῦσαν ἀκόµη καὶ µπροστὰ
στοὺς ἀµάχους. ∆ὲν γνώριζαν νὰ
πολεµοῦν ἐκ τοῦ συστάδην ἢ νὰ
παρατάσσονται σὲ θέσεις µάχης,
ἀλλὰ πάντοτε πολεµοῦσαν ἔφιπποι
µὲ ἐφόδους καὶ τεχνικὲς ὑποχωρή-
σεις, ἐξοντώνοντας τοὺς ἀντιπά-
λους τους µὲ βέλη.

Ὁ ἡγέτης τους ἦταν ὁ Ἀττίλας,
ποὺ γεννήθηκε τὸ 400 µ.Χ., τὴν
ἐποχὴ ποὺ οἱ Οὗννοι εἶχαν ἐγκαθι-
δρύσει τὸ νοµαδικό τους βασίλειο
στὶς πλούσιες καὶ εὔφορες πεδιά-
δες τῆς σηµερινῆς Οὑγγαρίας,
ἀφοῦ πρῶτα εἶχαν καταστρέψει τὶς
δυνάµεις τῶν Βησιγότθων καὶ
Ὀστρογότθων. Ὁ βασιλιὰς Rua,
ἐκφράζοντας τὴν παραδοσιακὴ τα-
κτικὴ τοῦ ἐκβιασµοῦ, ποὺ χαρακτή-
ριζε τοὺς Οὕννους, ἀπαίτησε ἀπὸ
τὴν Ἀνατολικὴ Ρωµαϊκὴ Αὐτοκρα-
τορία ἐτήσιο φόρο 300 κιλῶν χρυ-
σοῦ προκειµένου νὰ µὴ ἐπιτίθεται
στὶς ἐπαρχίες της, ἐπιτρέποντας
ταυτόχρονα στοὺς Οὕννους πολε-
µιστὲς νὰ ὑπηρετοῦν στὸν Ρω-
µαϊκὸ στρατὸ καὶ νὰ ἀντιµετωπί-
ζουν τοὺς βαρβάρους στὶς Ρω-
µαϊκὲς ἐπαρχίες τῆς Ἱσπανίας, τῆς
Γαλατίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς.

Ὁ Rua πέθανε τὸ 434 µ.Χ. καὶ
τὸν διαδέχθηκαν οἱ γιοὶ τοῦ ἀδελ-
φοῦ του Mundzuk, ὁ Ἀττίλας καὶ ὁ
Bleda. Προηγουµένως, σὲ ἡλικία
δεκαπέντε ἐτῶν, ὁ Ἀττίλας εἶχε
προσφερθεῖ ὡς «ὅµηρος» στὴν
∆υτικὴ Ρωµαϊκὴ Αὐτοκρατορία
προκειµένου νὰ ἑδραιωθεῖ ἡ συν-
θήκη εἰρήνης µεταξὺ τῶν Ρωµαίων
καὶ τῶν Οὕννων. Κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς ὁµηρίας του ἔµαθε τὴν γλώσσα
καὶ τὶς Ρωµαϊκὲς στρατιωτικὲς τε-
χνικές, ἐνῷ ταυτόχρονα ὑπῆρξε
αὐτόπτης µάρτυς τοῦ πλούτου
ἀλλὰ καὶ τῆς διαφθορᾶς ποὺ χαρα-
κτήριζε τὸν τρόπο ζωῆς τῶν Ρω-
µαίων. Τὸ 420 µ.Χ., καὶ µετὰ ἀπὸ
πέντε χρόνια αἰχµαλωσίας, ὁ Ἀττί-
λας ἐπέστρεψε στὸ λαό του ἔχον-
τας µάθει πολλὰ γιὰ τὸν ἐχθρό. Τό-
τε ὁρκίστηκε ὅτι κάποτε θὰ ἐπέ-
στρεφε στὴν Ἰταλία ὄχι ὡς ὅµηρος,
ἀλλὰ ὡς κατακτητής.

Ὁ Ἀττίλας καὶ ὁ Bleda βασίλευ-
σαν εἰρηνικὰ γιὰ ἑπτὰ ἔτη µέχρις
ὅτου ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντί-
ου Θεοδόσιος Β΄ ὁ Μικρὸς σταµά-
τησε νὰ καταβάλει τὸν φόρο τοῦ
χρυσοῦ. Ὁ Ἀττίλας δολοφόνησε
τὸν ἀδελφό του προκειµένου νὰ
µπορέσει νὰ υἱοθετήσει µία ἀπολύ-
τως ἐπιθετικὴ πολιτική, ὑλοποιών-
τας τὰ σχέδια του γιὰ τὴν ἐπέκταση
τοῦ βασιλείου τῶν Οὕννων. Στὴν
συνέχεια οἱ Οὗννοι διέσχισαν τὸν
∆ούναβη καὶ εἰσέβαλαν στὶς βαλκα-
νικὲς ἐπαρχίες τοῦ Βυζαντίου, ἐνῷ
ταυτόχρονα στὸ πέρασµά τους
πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη λεη-
λατοῦσαν καὶ κατέστρεφαν τὶς πό-
λεις ἀπὸ ὅπου περνοῦσαν.

Ἀρχικὰ ἡ Ἀνατολική, καὶ ἀργότε-
ρα καὶ ἡ ∆υτικὴ Ρωµαϊκὴ Αὐτοκρα-
τορία, ὑπέφεραν πολλὰ ἀπὸ τὶς συν -
εχεῖς ἐπιδροµὲς τῶν ὀρδῶν τοῦ
Ἀττίλα, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ κύριο
πρόβληµα τῆς Αὐτοκρατορίας. Μὲ
στρατὸ 700.000 ἀνδρῶν ὁ Ἀττίλας
κατάλαβε τὴ Γερµανία, µπῆκε στὴ
Ρωσία καί, ἐπιστρέφοντας, ἔφτασε
µέχρι τὴ Γαλατία. Οἱ Οὗννοι καὶ ὁ
Ἀττίλας τὸ 451µ.Χ. βρέθηκαν ἀντι-
µέτωποι µὲ τὸν στρατηγὸ τῶν Ρω-
µαίων Ἀέτιο στὰ Καταλανικὰ Πεδία,
στὴν λεγόµενη «µάχη τῶν
Ἐθνῶν». Οἱ Οὗννοι ἡττήθησαν
στὴν µάχη αὐτὴ καὶ ὑπέστησαν φο-
βερὲς ἀπώλειες. Παρὰ ταῦτα καὶ
παρὰ τὸ ὅτι ἡ δύναµη τῶν Οὕννων
εἶχε ἐλαττωθεῖ σηµαντικά, ὁ Ἀττίλας
δὲν δίστασε νὰ ἐπιτεθεῖ πάλι στὴν
Ἰταλία καὶ νὰ φθάσει µέχρι τὰ τείχη
τοῦ Μιλάνου. Ὁ θάνατός του ὅµως
τὸ 452 σήµανε τὸ τέλος τῆς κυριαρ-
χίας τῶν Οὕννων, ποὺ διαλύθηκαν
καὶ σταδιακὰ ἐξαφανίσθηκαν ὡς
φυλή.

Τὰ στοιχεῖα τῶν Οὕννων ποὺ
βλέπουµε µέχρι σήµερα ἔντονα
ἀποτυπωµένο στοὺς “Εὐρωπαί-
ους” ἀπογόνους τους εἶναι ἡ τα-
κτικὴ τοῦ ἐκβιασµοῦ, ὁ ἄκρατος
ἐπεκτατισµὸς καί, φυσικά, ἡ βαρ-
βαρότητα, συγκεκαλυµµένη σήµε-
ρα µὲ µία ἐπίπλαστη καὶ φαινοµε-
νικὴ εὐγένεια!

Μ. Β.
1. Τὸ προσωνύμιο Ἀλανὸς προ-

έρχεται ἀπὸ τὸν τόπο τῆς κατα-
γωγῆς του.

Ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ «κατασκευάζουν» 
τὴν συµπεριφορά µας!

Μὲ τὴν ἡγεµονικὴ ἐµφάνιση τοῦ
Καρλοµάγνου καὶ τὴν αὐτοανακή-
ρυξή του σὲ βασιλιᾶ τῆς Ἰταλίας στὰ
774, οἱ Χριστιανικοὶ λαοὶ τῆς δυ-
τικῆς Εὐρώπης (τὰ σηµερινὰ κράτη
τῆς Γαλλίας, τῆς Γερµανίας, τῆς
Αὐστρίας καὶ τῆς Ἰταλίας) ὑποδου-
λώνονται ὁριστικὰ στοὺς Φραγκο-
τεύτονες ἐπιδροµεῖς. 

∆υόµισι αἰῶνες µετά, στὰ 1046,
τὸ σπαθὶ τῶν ἀπογόνων τοῦ Καρ-
λοµάγνου ἀποµακρύνει βιαίως τὸν
νόµιµο Ὀρθόδοξο Λατῖνο προκα-
θήµενο τοῦ πατριαρχείου τῆς Ρώ-
µης καὶ ἐγκαθιστᾶ στὸν θρόνο,
ἐντελῶς ἀντικανονικά, τὸν πρῶτο
πάπα τῆς Φραγκοσύνης. 

Μέχρι τότε, οἱ ἀρχιεπίσκοποι τῆς
Ρώµης ἀντιστέκονταν στὶς αἱρετικὲς
δοξασίες τῶν Φράγκων κατα-
κτητῶν καὶ διατηροῦσαν ἀκέραιο τὸ
ἐκκλησιαστικὸ φρόνηµα τῆς Ρω-
µιοσύνης. Μέχρι τότε, Ἀνατολὴ καὶ
∆ύση ἦταν ἐκκλησιαστικῶς ὁµόδο-
ξες καὶ ἡ ἀποστολικὴ διαδοχὴ πα-
ρέµενε σὲ ὁλόκληρη τὴν Ρωµαϊκὴ
αὐτοκρατορία διασφαλισµένη. 

Ἀπὸ τότε ὅµως καὶ µετά, ἐπεκρά-
τησε στὴν ∆ύση ἡ παναίρεση τοῦ
Φράγκικου παποκαισαρισµοῦ, κα-
θεστὼς ἀπόλυτης δουλείας γιὰ
ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ θρό-
νου τῆς Ρώµης. 

Πρώτη καὶ µοναδικὴ ἀπόπειρα
ἀπελευθέρωσης τῶν ὑπόδουλων
Ρωµαίων τῆς Φραγκίας ἀπὸ τὰ
δεσµὰ τῆς φραγκικῆς φεουδαρχίας
-ἡ ὁποία ἐκπροσωποῦσε µονάχα
τὸ 1,5% τοῦ συνολικοῦ πληθυ-
σµοῦ- ὑπῆρξε στὰ 1789 ἡ Γαλλικὴ
Ἐπανάσταση.(*) ∆υστυχῶς, ὅµως,
µὲ τὸ πραξικόπηµα τοῦ Ναπολέον-
τα θάφτηκε ἡ Ρωµαίϊκη ἐπανάστα-
ση καὶ ἐπανῆλθε στὴν ἐξουσία ἡ
φράγκικη τάξη – ἡ ἐντελῶς ξένη
στὴν συνείδηση τῶν ὑπόδουλων
δυτικῶν Ρωµαίων- ἡ ὁποία καὶ ἡγε-
µονεύει µέχρι καὶ σήµερα. 

Λένε µερικοὶ ὅτι ἡ Γαλλικὴ Ἐπα-
νάσταση καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανά-
σταση τοῦ ’21 συγγενεύουν. Ναί,
ὄντως συγγενεύουν, ἀλλὰ σὲ ποιὸ
σηµεῖο: Στὸ γεγονὸς ὅτι καὶ στὶς
δύο περιπτώσεις ἐπαναστατοῦν

Ρωµαῖοι ἐναντίον τῶν κατακτητῶν
τους. Στὴν ∆ύση ἐναντίον τῶν
Φράγκων καὶ στὴν Ἀνατολὴ ἐναν-
τίον τῶν Ὀθωµανῶν. 

Καὶ οἱ µὲν Ἕλληνες Ρωµιοὶ κα-
τόρθωσαν τότε καὶ ἐλευθερώθηκαν
ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἐνῷ οἱ Ρω-
µαῖοι τῆς ∆ύσης συνέχισαν νὰ εἶναι
σκλαβωµένοι στοὺς Φράγκους κα-
τακτητές. Στοὺς Φράγκους, οἱ
ὁποῖοι κατάφεραν στὴν συνέχεια
νὰ ἀλλοιώσουν ἐντελῶς τὸ Χριστια-
νικὸ φρόνηµα τῶν Ρωµαίων τῆς
Λατινικῆς παράδοσης τῆς ∆ύσης
καὶ νὰ ἐπιβάλουν στὶς κτήσεις τους,
τὶς δικές τους κακοδοξίες. 

Ἡ εἰρωνεία εἶναι, ὅτι ἐµεῖς οἱ
Ἕλληνες, ἐνῷ γλυτώσαµε τότε ἀπὸ
τοὺς Τούρκους –τοὺς ὁποίους,
ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτω-
λός, τοὺς εἶχε βάλει ὁ Θεὸς νὰ µᾶς
φυλᾶνε ἀπὸ τοὺς κρυφοδαγκανιά-
ρηδες τοὺς Φράγκους- τώρα, στὰ
χρόνια τὰ δικά µας, κάνουµε τὸ
πᾶν, ὥστε νὰ πέσουµε χωρὶς ἀντί-
σταση στὶς οἰκονοµικές, γεωπολιτι-
κές, πολιτισµικές, πνευµατικὲς καὶ
δογµατικὲς παγίδες ποὺ µᾶς στή-
νουν, λὲς καὶ εἴµαστε τυφλοί.

Τί ἔχουνε νὰ µᾶς προσφέρουν
σὲ ἐπίπεδο πολιτισµοῦ, δηλαδὴ σὲ
Τρόπο Ζωῆς, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Βολ-
ταίρου, τοῦ Νίτσε, τοῦ Χίτλερ καὶ
τοῦ Μουσολίνι; Τί ἄλλο ἀπὸ τὴν
ἀθεΐα τους, τὸ µένος τους τὸ ἄσβε-
στο ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας µας,
τὰ φεουδαρχικά τους ἰδεώδη καὶ
τὸν λαοµίσητο παγκοσµίως φασι-
σµό;

Ἡ δική µας, ἡ πατροπαράδοτη, ἡ
δοκιµασµένη καὶ ἀνθρωποσώτειρα
πολιτισµικὴ πρόταση τοῦ Ὁµήρου,
τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ πατρο Κοσµᾶ,
τοῦ Μακρυγιάννη καὶ τοῦ Ἁγιασµέ-
νου γέροντα Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη,
τί ἔχει νὰ ζηλέψει ἀπὸ τὴν ’’γυαλά-
δα’’ τῶν ’’κατορθωµάτων’’ τῆς
Φραγκοσύνης, τῶν παιδιῶν τοῦ λε-
γόµενου Εὐρωπαϊκοῦ ∆ιαφωτι-
σµοῦ;

Μήπως τὴν ’’φιλανθρωπία’’ τῶν
ὁπλικῶν συστηµάτων τῶν πολε-
µικῶν τους βιοµηχανιῶν ἢ µήπως
τὴν ἀπερίγραπτη καὶ ἀνεξάντλητη

ἀπανθρωπία τῶν οἰκονοµικῶν
τους ἐκβιασµῶν;  

Ὁ πολιὸς πατὴρ Γεώργιος Με-
ταλληνὸς προλογίζοντας τὴν τελευ-
ταία ἔκδοση τοῦ βιβλίου, τοῦ ἁγίου
Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, ’’Ἀπολογία
Χριστιανική’’, µεταξὺ τῶν ἄλλων
γράφει: ’’Μετακαρλοµάγνεια Εὐρώ-
πη καὶ Ρωµιοσύνη δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ συνυπάρξουν’’.(*)

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι, µὲ τὰ ἀδιέξο-
δα καὶ τὰ δεινὰ ποὺ περνᾶµε, χά-
νουµε σιγὰ-σιγὰ τὴν ἐµπιστοσύνη
µας στοὺς ’’ἑταίρους’’ µας ἀπὸ τὴν
Φραγκία καὶ προβληµατιζόµαστε
ὅλο καὶ περισσότερο γιὰ τὶς µέχρι
τοῦδε ἐπιλογές µας. 

Γι’ αὐτὸ καὶ µεγάλη µερίδα, σήµε-
ρα, τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ προσδοκᾶ
µὲ ἀγωνία τὸν Ἡγέτη ἐκεῖνον, ὁ
ὁποῖος θὰ πεῖ ἐπιτέλους τὸ ΟΧΙ τὸ
ΑΛΗΘΙΝΟ καὶ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΟ σὲ
κάθε τί, ποὺ ὑπονοµεύει τὴν πνευ-
µατική µας ὑπόσταση, τραυµατίζει
τὸ ἐκκλησιολογικό µας φρόνηµα,
ἀλλοιώνει τὴν συλλογική µας πολι-
τισµικὴ ταυτότητα καὶ ἀπειλεῖ τὴν
ἀσφάλεια καὶ ἀκεραιότητα τῆς Πα-
τρίδας µας. 

Εἴµαστε ὅµως ἕτοιµοι, ὡς Λαός,
γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦµε καὶ νὰ ὑπο-
στηρίξουµε µὲ σοβαρότητα τὸν
Φωτισµένο ἐκεῖνον Ρωµηό, ποὺ θὰ
σαλπίσει αὐτὸ τὸ ΜΕΓΑ ΟΧΙ στὰ
’’χαρακώµατα’’ τῆς καρδιᾶς µας,
στὰ σχολεῖα µας, στὶς ἐνορίες καὶ
στὶς οἰκογένειές µας; 

Μένει νὰ τὸ ἀποδείξουµε. Καὶ
ἐὰν δὲν εἴµαστε, στὸ χέρι µας εἶναι
νὰ ἑτοιµαστοῦµε καὶ µάλιστα τὸ
γρηγορότερο δυνατόν. 

Πῶς; Γυρίζοντας πρὸς τὰ πίσω
καὶ µιµούµενοι τὰ κατορθώµατα
τῶν Ἁγίων καὶ Ἡρῴων µας, κρα-
τώντας ταυτόχρονα σφιχτὰ καὶ µὲ
ἀποφασιστικότητα τὸ κοµποσκοίνι
’’παρά πόδας’’M 

(*) “ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ-
ΚΗ’’, ἔργο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου
τοῦ Παρίου. Προλεγόμενα: π. Γε-
ώργιος Μεταλληνός. Ἐκδόσεις
ΓΡΗΓΟΡΗ, 2015.

Τὸ ΟΧΙ τὸ ΑΛΗΘΙΝΟΝ καὶ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΟΝ
Γράφει ὁ κ. Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς

Ἡ βαρβαρότητα τῆς καύσης
τῶν νεκρῶν δὲν ἴσχυσε ποτὲ στὸν
Ἑλληνισµὸ καὶ τὸν πολιτισµό του. Οἱ
πρόγονοί µας ἔνδοξοι ἀρχαῖοι
Ἕλληνες, ἔδειχναν µεγάλο σεβασµὸ
πρὸς τοὺς νεκρούς τους, καὶ τοὺς
ἐνταφίαζαν µὲ νεκρώσιµες τελετουρ-
γίες καὶ εὐχὲς σὲ εἰδικοὺς χώρους,
ποὺ τοὺς ἀποκαλοῦσαν «Κοιµητή-
ρια» (Ἡρόδοτος).

Τοὺς χώρους αὐτοὺς οἱ πρόγο-
νοί µας τοὺς θεωροῦσαν τόπους
ἱεροὺς καὶ ἰδιαίτερα προσφιλεῖς, γι᾽
αὐτὸ καὶ φρόντιζαν γιὰ τὴν πολυτελῆ
διακόσµησή τους, ὥστε νὰ ὁµοι-
άζουν µὲ µουσεῖα γλυπτῶν µνηµεί-
ων, ὅπως µᾶς ἀναφέρει ὁ µέγας
ἱστορικὸς καὶ πατέρας τῆς παγκοσµί-
ου Ἱστορίας Ἡρόδοτος, ἀλλὰ καὶ οἱ
Θουκυδίδης, Σοφοκλῆς καὶ ἄλλοι,
καὶ ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη µᾶς
ἀποκαλύπτει καὶ ἐπιβεβαιώνει τοῦ
λόγου τὸ ἀληθές!

Συγκεκριµένα ὁ Ἡρόδοτος µᾶς
πληροφορεῖ γιὰ τὸν τρόπο τῆς
ταφῆς τῶν νεκρῶν, καὶ ὅτι οἱ χῶροι
αὐτοὶ ὀνοµάζονται «Κοιµη-
τήρια». Ὁ Θουκυδίδης µᾶς
ἐνηµερώνει περὶ τῆς
«ταφῆς - κηδείας» τῶν
νεκρῶν σὲ µάχες καὶ ὅτι τοὺς
ἔθαφταν δηµόσια «δηµο-
σίας ταφὰς ἐποίησαν», καὶ
προσέτι ὅτι ὑπῆρχαν νόµοι
«οἷς ἐχρόντο περὶ τὰς
ταφὰς» καὶ ὅτι «οἱ νόµοι
αὐτοὶ προέβλεπαν καὶ τὴν
πρὸς ταφὴν δαπάνην».

Αὐτὲς οἱ τελετουργίες, οἱ
εὐχὲς καὶ οἱ νόµοι, γύρω
ἀπὸ τὴν κηδεία καὶ τὴν ταφὴ
τῶν νεκρῶν παίρνουν παγ-
κόσµιο θρησκευτικὸ χαρακτῆρα σὲ
ὅλους τοὺς ἀρχαίους λαούς, ἀνεξάρ-
τητα ἀπὸ θρησκεύµατα, καὶ πρὶν
ἀκόµη ἀπὸ τὴν ἐµφάνιση τοῦ Χρι-
στιανισµοῦ. Κατὰ τοὺς ἀρχαίους
προγόνους µας, τὸ νὰ µὴ ταφῆ κά-
ποιος ἐθεωρεῖτο κατάρα, καὶ ἡ πλέ-
ον σκληρὴ τιµωρία, (Τραγῳδία Σο-
φοκλῆ «Ἀντιγόνη»).

Ἡ διάδοχος θρησκεία τοῦ µυθι-
κοῦ ∆ωδεκαθέου, ὁ Χριστιανισµός,
ἐκράτησε πολλὰ πρὸ/Χριστιανικὰ
ἔθιµα τῶν προγόνων µας, σχετικὰ
µὲ τὶς κηδεῖες καὶ τὴν ταφὴ τῶν
νεκρῶν, τὰ ὁποῖα βεβαίως προσάρ-
µοσε στὶς νέες Χριστιανικὲς Θεολο-
γικὲς ἀντιλήψεις περὶ τῆς ἀθανασίας
τῆς ψυχῆς, καὶ ἄλλα τὰ ἀνέχεται, καὶ
τὰ «προσπερνᾶ ἀπαρατήρητα».

Μὲ τὰ ὡς ἄνω δεδοµένα, ἕνας
εὐσυνείδητος καὶ γνήσιος ΕΛΛΗ-
ΝΑΣ, καὶ µάλιστα Ὀρθόδοξος Χρι-
στιανός, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ζητή-
σει τὴν καύση του, γιατί µία τέτοια
βάρβαρη ἀσέβεια πρὸς τοὺς νε-
κροὺς ἦταν καὶ πρέπει νὰ παραµεί-
νει ἄγνωστη στὸν Ἑλληνικὸ πολι-
τισµὸ καὶ τὴν ἐν γένει Ἑλληνικὴ κουλ-
τούρα, ἀλλὰ καὶ τὸν Ὀρθόδοξο Χρι-
στιανισµό.

Ἄν ὅµως, κάτω ἀπὸ τὸ βάρος
ἀδιευκρίνιστων συνθηκῶν, ὑποτεθεῖ
ὅτι ἔχει ζητήσει τὴν καύση του, καὶ οἱ
συγγενεῖς του ζητήσουν, νὰ τοῦ γίνει
ἡ νεκρώσιµος Χριστιανικὴ Ἀκολου-
θία, ἡ Ἐκκλησία ἂς µὴ βιαστεῖ νὰ
ἀρνηθεῖ ἀρχικὰ τὴν τέλεση τῆς ἐπι-
κήδειας Ἀκολουθίας καὶ ἄς προβεῖ

σὲ µία σαφῆ καὶ ξεκάθαρη συνεν-
νόηση µὲ τοὺς συγγενεῖς, περὶ τοῦ τί
εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει. Ἡ θέση τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν περί-
πτωση τῆς καύσης τῶν νεκρῶν εἶναι
µία καὶ ἀπαραβίαστη, ὅτι δὲν πρόκει-
ται ποτὲ νὰ τελέσει ἡµιτελῆ νεκρώσι-
µη Ἀκολουθία µὲ σκοπὸ τὴν καύση
τοῦ νεκροῦ.

Τότε καὶ µόνον τότε, θὰ µπο-
ροῦσε ἡ Ἐκκλησία νὰ σκεφθεῖ τὴν
τέλεση, ἢ µή, τῆς νεκρώσιµης Ἀκο-
λουθίας στὸ νεκρό, ποὺ ὑποτίθεται
ὅτι ἔχει ζητήσει τὴν καύση του καὶ οἱ
συγγενεῖς του θέλουν νὰ ἐκπληρώ-
σουν τὴν ἐπιθυµία του, στὴν περί-
πτωση αὐτὴ ἐπαναλαµβάνω θὰ γίνει
συµφωνία ὅτι ἡ νεκρώσιµη ἀκολου-
θία θὰ τελεστῆ ὁλόκληρη, καὶ τοῦτο
σηµαίνει, ὅτι ὁ νεκρὸς θὰ ἐνταφια-
στεῖ, γιατί ἐκεῖ ὁλοκληρώνεται ἡ νε-
κρώσιµη Ἀκολουθία, καὶ γιὰ τὰ πάρα
πέρα τὸ λόγο τὸν ἔχει ἡ ἰσχύουσα
νοµοθεσία περὶ ἐκταφῆς.

Ὥστε Λοιπόν, γιὰ νὰ µὴ ὑπάρξει
παρεξήγηση, µόνον ἂν ὑπάρξει µία

τέτοια εἰλικρινὴς συνεννόηση µὲ
τοὺς συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ, ὅτι δη-
λαδὴ ἡ νεκρώσιµος Ἀκολουθία θὰ
τελειώσει µὲ τὸν ἐνταφιασµὸ τοῦ νε-
κροῦ, τότε καὶ µόνον ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία θὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴν τέ-
λεση, ἢ µή, τῆς νεκρώσιµης Ἀκολου-
θίας. Ἂν τοῦτο δὲν γίνει ἀποδεκτό,
τότε θὰ ἀποδειχθεῖ περίτρανα ὅτι ὁ
θόρυβος, ποὺ ἐνδεχοµένως θὰ δη-
µιουργηθεῖ, θὰ ἔχει ἀπώτερο σκοπὸ
τὴ δηµιουργία µόνον ἐντυπώσεων
καὶ τοῦτο σὲ βάρος τοῦ Ἑλληνο/Χρι-
στιανικοῦ µας πολιτισµοῦ, ποὺ
ὄργωσε ὅλο τὸν κόσµο καὶ ἄλλαξε
τὸν ροῦν τῆς ἱστορίας του.

Ἡ ἱστορία, ἐν προκειµένῳ τῆς
ἔνδοξης φυλῆς µας δὲν ἀποδεικνύε-
ται µόνον ἀπὸ τὰ γραπτὰ ποὺ
ὑπάρχουν, καὶ τὰ κατέχουµε, ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ ἀδιάψευστες ἀποδείξεις,
ὅπως εἶναι τὰ εὑρήµατα τῆς ἀρχαι-
ολογικῆς σκαπάνης τὰ ἀσύλητα
µνηµεῖα τῶν νεκρῶν προγόνων
µας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ «ὅπερ ἔδει
δεῖξαι» τῆς µακραίωνης ἔνδοξης
ἱστορίας µας καὶ µᾶς βγάζουν ἀπὸ
τεχνικὰ ἱστορικὰ ἀδιέξοδα ἀµφισβή-
τησής της.

Ἀπόδειξη τούτου ἀποτελεῖ πρόσ -
φατα τὸ ἐντελῶς ἀνιστόρητο γνωστὸ
πρόβληµα, µὲ τὰ ἀνεκδιήγητα Σκό-
πια, ὅπου παρότι ἡ ἀρχαιολογικὴ
σκαπάνη ἀποκάλυψε τὴν ὅλη ἀλή-
θεια, µὲ ἀτράνταχτα ἱστορικὰ δεδο-
µένα, ἐν τούτοις ἀµφισβητοῦν εἰσέτι
τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας
µας. Γιὰ νὰ φανταστοῦµε, τί ἱστορικὴ
συµφορὰ θὰ ὑφιστάµεθα ὡς Ἑλλη-

νικὴ Φυλὴ καὶ Γένος, ἂν εἴχαµε συ-
νήθεια νὰ καῖµε τοὺς νεκρούς µας!

Ἕνα θέµα ποὺ τεχνηέντως
προβάλλεται γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς
καύσεως τῶν νεκρῶν, εἶναι τὸ ὅτι
δὲν ὑπάρχουν χῶροι γιὰ τὸν ἐντα-
φιασµό τους, στὶς πόλεις ποὺ ἐργά-
ζονται. Τὸ φερόµενο ὡς πρόβληµα
εἶναι ἐντελῶς πλαστό. Ἡ Ἀθήνα τῶν
τεσσάρων καὶ πλέον ἑκατοµµυρίων
κατοίκων δὲν εἶναι ὅλοι Ἀθηναῖοι,
οὔτε καὶ οἱ ἄλλοι κάτοικοι τῶν ἄλλων
µεγαλουπόλεων. Κατάγονται ἀπὸ
ἄλλες περιοχὲς τῆς Χώρας µας, καὶ
µάλιστα ἀπὸ ἐπαρχίες της, καὶ τὰ
ἐκεῖ Κοιµητήρια εἶναι ἔρηµα.

∆ύναται λοιπὸν ἡ Πολιτεία, µὲ
νοµοθετικὴ ρύθµιση, ὥστε κατὰ
Νοµαρχία καὶ ∆ῆµο τῆς Χώρας, νὰ
καλύπτει τὴν µεταφορὰ τῶν
νεκρῶν ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἐργάζονται
στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, τὸν
τόπο τῆς καταγωγῆς τους, καὶ
τοῦτο, θὰ ἀποτελοῦσε, ἀπὸ πολλὲς
πλευρές, µεγάλη ὠφέλεια γιὰ τὴν
ἐγκαταλελειµµένη Ὕπαιθρο τῆς

Πατρίδας µας!! Μήπως περι-
µένουν, οἱ κονδυλοφόροι
τῶν κυβερνώντων, νὰ τοὺς
τὸ ὑποδείξει καὶ τοῦτο τὸ Γι-
ούρογκρουπ τῆς Ἑνωµένης
Εὐρώπης;

Λοιπόν, γιὰ νὰ τελειώνου-
µε, µὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς Νεο-
γενήτσαρους Γραικύλους
Εὐρωλιγούριδες, ποὺ ὅλως
ἀνιστόρητα, καὶ «γυµνῇ τῇ κε-
φαλῇ» ὑποστηρίζουν* αὐτὴ τὴν
βαρβαρότητα τῆς καύσης τῶν
νεκρῶν µας, νὰ τοὺς ποῦµε ξε-
κάθαρα, ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἔξω
καὶ παρασάγγας πέρα ἀπὸ τὰ

Ἑλληνο/Χριστιανικὰ ἰδεώδη καὶ ἰδα-
νικὰ τῆς ἔνδοξης Φυλῆς µας καὶ τὸ
ὀλιγότερον, ποὺ τοὺς ἁρµόζει, ἔναν-
τι αὐτῆς τῆς ἀνθελληνικῆς συµπερι-
φορᾶς τους, εἶναι τὸ περιώνυµο
ἐκεῖνο τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων πρὸς
τοὺς τότε κατοίκους τοῦ Ἄργους, τὸ
«Αἰδώς...».

Τέτοιες ἀνιστόρητες καὶ
ἐντελῶς ἀπαράδεκτες συµπερι-
φορὲς ἐνίων ἠλιθίων νεο/Ελλήνων
«προοδευτικῶν» προσπαθοῦν νὰ
κάνουν τὴν ἔνδοξη Χώρα µας ἀγνώ-
ριστη. Καὶ ἤδη, κοιτάζουµε δεξιά µας
καὶ ἀριστερά µας, καὶ βλέπουµε ξέ-
νες σηµαῖες καὶ σύµβολα. Ὀχτροὺς
νὰ ἔχουν κάνει κατοχὴ στὰ χωράφιά
µας, καὶ νὰ καταπατοῦν τὰ Ἱερά µας.
Ὅλα ἀρχίζουν νὰ γίνονται ἀγνώρι-
στα δίπλα µας. Ἄλλα γκρέµισαν καὶ
γκρεµίζουν οἱ ὀχτροί µας καὶ δὲν τὰ
ξαναφτιάχνουµε ἐµεῖς, καὶ ἄλλα
γκρεµίζουµε ἀσυνείδητα ἐµεῖς οἱ ἴδι-
οι...

Τί γίνεται λοιπόν; Ποῖοι νο-
θεύουν τοὺς χυµοὺς τοῦ
Ἑλληνο/Χριστιανικοῦ µας πολιτι-
σµοῦ καὶ τῆς ζωῆς µας, καὶ ἀντὶ γιὰ
πνεῦµα, µᾶς δίνουν λάσπη; Ἀντὶ γιὰ
περιστέρια µᾶς δίνουν φίδια; Ἀδήρι-
τος ἀνάγκη τὸ συντοµότερον δυ-
νατὸν νὰ ἐντοπίσουµε τὴν ρίζα τοῦ
κακοῦ καὶ νὰ τὸ χτυπήσουµε «ὅπου
καὶ ἂν βρίσκεται, εἴτε τώρα µόλις φυ-
τρώνει, εἴτε καρποφορεῖ» (Νικόλαος
Ψαρουδάκης «ΚΑΤΗΓΟΡΩ»), γιατὶ
περαιτέρω ἀδιαφορία µας θὰ εἶναι
ἐγκληµατική, καὶ τότε «Ἑάλω ἡ ἔνδο-
ξη Χώρα µας».

Περὶ τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν
«∆ηµοσίᾳ ταφὰς ἐποίουν διὰ νόµων, ...οἷς ἐχρῶντο περὶ τὰς ταφὰς

...προβλέποντες καὶ τὴν πρὸς ταφὴν δαπάνην». (Θουκυδίδης)
Τοῦ πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ, Ὀρθοδόξου θεολόγου-

Ἐκκλησιαστικοῦ Συνηγόρου, Ἐπ/µου προέδρου Συνδέσµου Κληρικῶν Ἑλλάδος

1. Ὁ 11ος ψαλµός, πού θά σᾶς
ἑρµηνεύσω σήµερα, ἀδελφοί µου
χριστιανοί, εἶναι πολύ ὡραῖος στό
περιεχόµενό του, ἀλλά εἶναι δύσκο-
λος στήν ἑρµηνεία του, γἰ  αὐτό πα-
ρακαλῶ νά προσέξετε ἰδιαίτερα. ∆έν
φαίνεται ἀπό τήν ἀρχή ἡ ὑπόθεση
τοῦ ψαλµοῦ, γιατί δέν καταλαβαίνου-
µε ποιός εἶναι αὐτός πού µιλάει καί
γιατί. Ὅµως, ἀπό τόν στίχ. 6, ὅπου
µιλάει ὁ Θεός καί λέγει γιά τήν ταλαι-
πωρία τῶν πτωχῶν καί τῶν ἀδυνά-
των («ἀπό τῆς ταλαιπωρίας τῶν
πτωχῶν καί ἀπό τοῦ στεναγµοῦ τῶν
πενήτων»), καταλαβαίνουµε ὅτι στήν
ἀρχή τοῦ ψαλµοῦ µας ὁµιλεῖ κάποιος
ἀντιπρόσωπος τῶν πτωχῶν ἀνθρώ-
πων. Ὁµιλεῖ καί λέγει ἐναντίον τῶν
ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι,
ὅπως συµβαίνει καί σέ ἄλλες ἐπο-
χές, καταπίεζαν τούς πτωχούς πολί-
τες καί τούς ἐκµεταλλεύονταν µέ τίς
ἀδικίες πού ἔκαναν ἐναντίον τους.
Καί οἱ πτωχοί καί καταπιεζόµενοι
αὐτοί ταλαίπωροι ἄνθρωποι, κατέ-
φυγαν στόν Θεό καί, διά κάποιου
ἀντιπροσώπου τους, τοῦ εἶπαν,
«σῶσόν µε, Κύριε» (στίχ. 2). Ἄρα πι-
στεύουν ὅτι ὁ Θεός µόνο µπορεῖ νά
τούς δικαιώσει καί Αὐτός µόνο µπο-
ρεῖ νά ἀποκαταστήσει τήν ἠθική τάξη
καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη. 

2. Ὁµιλοῦντες γιά τούς ἄρχοντές
τους οἱ πτωχοί, τούς ὁποίους ὀνοµά-
ζουν τιµητικά «υἱούς τῶν ἀνθρώ-
πων» (στίχ. 2), λέγουν γι᾽ αὐτούς
πρῶτον, ὅτι «ἐκλέλοιπεν ὅσιος» καί
δεύτερον, λέγουν ὅτι «ὠλιγώθησαν
αἱ ἀλήθειαι» ἀπ᾽ αὐτούς (στίχ. 2).
Συνήθως οἱ ἑρµηνευτές µέ µικρή
διόρθωση στό Ἑβραϊκό κείµενο τό
«ἐκλέλοιπεν ὅσιος» τό κάνουν νά λέ-
γει «ἐκλέλοιπε ἡ ἀγάπη». Ἔτσι οἱ
ἄρχοντες, ὅπως παραπονοῦνται
ἐδῶ οἱ πτωχοί γἰ  αὐτούς, δέν ἔχουν
ἀγάπη οὔτε ἀλήθεια. Μέ τήν λέξη
«ἀλήθεια» θά νοήσουµε τήν εἰλικρί-
νεια, τήν ἐµπιστοσύνη, τήν κοινωνι-
κή ἀλληλεγγύη. Καί συνεχίζοντας ὁ
ποιητής µας τόν λόγο περί τῶν
ἀρχόντων λέγει ὅτι «µάταια ἐλάλη-
σεν ἕκαστος πρός τόν πλησίον
αὐτοῦ» (στίχ. 3). Ὁ καθένας ἀπ᾽
αὐτούς, δηλαδή, λέει «µάταια», ἀνυ-
πόστατα, ψευδῆ πράγµατα. Καί
ὅταν οἱ ἄρχοντες εἶναι ψεῦτες, τότε
στήν κοινωνία δέν ἐπικρατεῖ ἡ εἰλι-
κρίνεια καί ἡ ἀλληλεγγύη. Τότε «οἱ
πάντες τούς πάντας ἀπατοῦν καί οἱ
πάντες τούς πάντας ὑποπτεύονται.
Τοιαύτη κοινωνία δέν δύναται ἐπί
µακρόν νά σταθῇ» (Βέλλας)! Πονη-
ροί δέ ὄντες οἱ ἄρχοντες παρουσιά-
ζουν τό ψέµα τους ἐξωτερικά µέ κα-
λό τρόπο, ὥστε νά µή γίνουν ἀντιλη-
πτοί. Αὐτό θέλει νά πεῖ παρακάτω ὁ
στίχος µας λέγοντας «χείλη δόλια ἐν
καρδίᾳ καί ἐν καρδίᾳ ἐλάλησαν»
(στίχ. 3β). Μάλιστα στό Ἑβραϊκό κεί-
µενο τό ἡµιστίχιο αὐτό ἀποδίδεται
πιό ἐκφραστικά, γιατί λέγει: «Ὁµι-
λοῦν (οἱ ἄρχοντες) µέ ὡραῖα χείλη,
ἀλλά µέ διπλῆ καρδιά». Καί ὁ Χρυ-
σόστοµος, σάν Χρυσόστοµος πού
εἶναι, σχολιάζει σύντοµα: «Πολλή δι-

πλότης αὐτῶν ἐν καρδίᾳ» (MPG
55,145). ∆ιπρόσωποι καί δόλιοι
ἄνθρωποι! 

3. Αὐτοί οἱ ἄρχηστοι ἄρχοντες,
ἀφοῦ µέ ἀπάτη καί δόλια µέσα καί µέ
ἐκµετάλλευση ἀπέκτησαν δύναµη
καί πλοῦτο, ἔγιναν ὑπερήφανοι καί
ἀλαζόνες. Μέθυσαν! Καί στήν µέθη
τῆς ἀλαζονείας τους στρέφονται καί
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Γἰ  αὐτό καί ὁ ποι-
ητής µας θέλει τήν ἐξολόθρευσή τους
καί λέγει: «Ἐξολοθρεύσει Κύριος
πάντα τά χείλη τά δόλια καί γλῶσσαν
µεγαλορρήµονα» (στίχ. 4). 

Αὐτήν δέ τήν κατά τοῦ Θεοῦ ἀλα-
ζονεία τῶν ἀρχόντων θέλοντας νά
στηλιτεύσει ὁ ποιητής µας µᾶς ἀνα-
φέρει τά ἴδια τους τά λόγια· ἔλεγαν:
«Μέ τήν γλῶσσα µας ἐγίναµε µεγά-
λοι καί δυνατοί («µεγαλυνοῦµεν»)·
τά χείλη µας εἶναι µαζί µας, γιά νά
µᾶς ἐξυπηρετοῦν. Ποιός µπορεῖ νά
γίνει κύριος, ἀνώτερος ἀπό µᾶς;»
(στίχ. 5). Κανένας, οὔτε αὐτός ὁ Θε-
ός!... Καί ὁ Χρυσόστοµος λέγει
ὡραῖα: «Μαινοµένων καί παραφρό-
νων τά ρήµατα» (MPG 55,146).

4. Τελειώνει ἐδῶ ὁ ποιητής µας
τόν λόγο του κατά τῶν ἐκµεταλ-
λευτῶν καί ἀδίκων ἀρχόντων καί πε-
ριµένουµε τώρα µέ ἀγωνία νά ἀκού-
σουµε τήν ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στήν
προσευχή τῶν πενήτων. Ἡ ἀπάντη-
ση, πού δίνεται ἀπό κάποιο ἱερέα ἤ
προφήτη, ὡς ἀντιπρόσωπο τοῦ
Θεοῦ, εἶναι παρήγορη: Ὁ Θεός δέν
εἶναι ἀδιάφορος στήν ταλαιπωρία
τῶν πτωχῶν καί τόν στεναγµό τῶν
πενήτων καί τώρα θά ἐνεργήσει
ὑπέρ αὐτῶν (στίχ. 6). 

Ὁ Θεός ὑπόσχεται ὅτι θά φέρει
τήν σωτηρία («θήσοµαι ἐν σωτη-
ρίᾳ») «στούς στενάζοντας» (στίχ. 6·
ἔτσι πρέπει νά ἀναγνώσουµε στό
Ἑβραϊκό κείµενο τήν ἀντίστοιχο
φράση τοῦ «παρρησιάσοµαι ἐν
αὐτῷ» = ὁµιλῶ µέ παρρησία, µέ
θάρρος καί ἐµπιστοσύνη). Ἡ ἀπάν-
τηση τοῦ Θεοῦ πραγµατικά εἶναι πα-
ρήγορη σέ ὅλους ὅσους κατά και-
ρούς στενάζουν κάτω ἀπό τήν ὠµή
βία καί ἀδικία τῶν ἀρχόντων. 

5. Γεµάτοι χαρά καί παρηγορία οἱ
πτωχοί καί ἀδικούµενοι πολίτες
ἐγκωµιάζουν µέ χαρά τά παρήγορα
λόγια τοῦ Θεοῦ καί τά χαρακτηρί-
ζουν ἁγνά, καθαρά, ὅπως ὁ ἄργυ-
ρος, πού περνάει ἀπό τήν φωτιά καί
εἶναι ἑπτά φορές καθαρισµένος
(στίχ. 7). Τίποτε τό ψεύτικο καί τό δό-
λιο δέν ἔχουν τά λόγια τοῦ Θεοῦ,
ἀντίθετα µέ τό ψέµα καί τήν δολιότη-
τα τῶν ἀρχόντων, γιά τούς ὁποίους
µίλησε ὁ ψαλµός µας. Βεβαιωµένοι
τώρα στήν πίστη τους στά λόγια τοῦ
Θεοῦ οἱ πτωχοί καί οἱ πένητες λέ-
γουν µέ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός θά
τούς φυλάξει καί θά τούς διατηρήσει
σώους καί ἀβλαβεῖς ἀπό τήν γενεά
τήν πονηρή, στήν ὁποία ζοῦν (στίχ.
8), ἔστω καί ἄν πολλοί ἀσεβεῖς τούς
περικυκλώνουν, ἔστω καί ἄν ἐπι-
κρατεῖ µεγάλη διαφθορά µεταξύ τῶν
ἀνθρώπων (στίχ. 9).

Ἑρµηνεία τοῦ 11ου Ψαλµοῦ
Τοῦ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίου

Ὁ Κεραμεικός (Περικλέους Ἐπιτάφιος).

Ὁ Καθηγητὴς τῆς Λειτουργικῆς
κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς εἶναι ὁ νέ-
ος πρόεδρος διὰ τὴν διετίαν 2015-
2017. Συμφώνως πρὸς τὴν pempto-
usia.gr τῆς 22ας Ὀκτωβρίου 2015: 

«Τὴν Τετάρτη 21 Ὀκτωβρίου
2015 διενεργήθηκαν προεδρικὲς
ἐκλογὲς γιὰ ὅλα τὰ Τµήµατα τῶν
Σχολῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-
στηµίου τῆς Θεσσαλονίκης. Στὸ
Τµῆµα Θεολογίας µοναδικὸς ὑπο-
ψήφιος γιὰ τὴ θέση τοῦ Προέδρου
ἦταν ὁ Καθηγητὴς τῆς Λειτουργικῆς
κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς. Οἰ διεξ -
αχθεῖσες µὲ ἠλεκτρονικὴ ψηφοφο-
ρία ἐκλογὲς ὁλοκληρώθηκαν στὶς
17.00 τὸ ἀπόγευµα. Ὁ κ. Σκαλτσῆς
ἔλαβε 24 ἔγκυρες ψήφους ἐπὶ συν -
όλου 29 ψηφισάντων (5 λευκὰ καὶ
4 µὴ προσερχόµενοι). Σύµφωνα µὲ
τὴ διάταξη ποὺ ὅρισε ἡ νοµικὴ ὑπη-

ρεσία τοῦ Πανεπιστηµίου γιὰ τὰ
λευκὰ ὡς µὴ ἔγκυρα, ὁ κ. Σκαλτσῆς
συγκέντρωσε τὴν ἀπόλυτη πλει-
οψηφία (100%) τῶν ἔγκυρων ψή-
φων. Κατόπιν τούτου, νέος Πρό-
εδρος τοῦ Τµήµατος Θεολογίας τοῦ
ΑΠΘ ἀνακηρύχθηκε ὁ καθηγητὴς
κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, µὲ θητεία
ἀπὸ 1 Νοεµβρίου 2015 ἕως 31
Αὐγούστου 2017. Ὁ νέος Πρό-
εδρος τοῦ Τµήµατος Θεολογίας τοῦ
ΑΠΘ ἔχει δηλώσει ὅτι θὰ ἐργασθεῖ
µὲ αἴσθηµα εὐθύνης καὶ πνεῦµα
καταλλαγῆς γιὰ τὸ ἐπιστηµονικὸ καὶ
ἐρευνητικὸ ἔργο τοῦ Τµήµατος Θε-
ολογίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν καλή του
µαρτυρία πρὸς τὰ ἔξω. Ἰδιαίτερη
µάλιστα βαρύτητα ἐπιθυµεῖ νὰ δώ-
σει στὶς σχέσεις µὲ τὴν Ἐκκλησία,
οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ διέπονται ἀπὸ
εἰλικρινῆ διάθεση συνεργασίας».

Νέος πρόεδρος εἰς τὸ Τµῆµα 
Θεολογίας Θεσσαλονίκης
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(7ον.- Τελευταῖον)
Κρίσεις καὶ ἀπόψεις ἁγίων

ἀνδρῶν τῆς ἐποχῆς µας
σχετικὰ µὲ τὴν  Ἁγίαν
καὶ Μεγάλην Σύνοδον

Ὁ µέγας καὶ ὁµολογητὴς Ἅγιος
τῆς ἐποχῆς µας Ἰουστῖνος ὁ Πό-
ποβιτς, παρακολουθώντας ἐκ τοῦ
σύνεγγυς τὴν ὅλη πορεία τῶν ἀλλε-
παλλήλων Πανορθοδόξων ∆ιασκέ-
ψεων καὶ διαβουλεύσεων γιὰ τὴν
προετοιµασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου, διέκρινε µὲ τὸν θεῖο φωτι-
σµό, ποὺ εἶχε πλούσια µέσα του, τὴν
ὀλέθρια οἰκουµενιστικὴ γραµµή, πά-
νω στὴν ὁποία βάδιζε ἡ ἐν λόγῳ
προετοιµασία, καὶ τὰ σαθρὰ οἰκου-
µενιστικὰ θεµέλια, πάνω στὰ ὁποῖα
στηρίχθηκε ἡ ὅλη προσπάθεια, καὶ
προεῖδε ὅτι ἡ µέλλουσα νὰ συγκλη-
θεῖ, ἄν ποτέ συγκληθεῖ, Ἁγία καὶ Με-
γάλη Σύνοδος, δὲν θὰ εἶναι ἄλλο τί-
ποτε παρὰ µιὰ οἰκουµενιστική-αἱρε-
τικὴ Ψευδοσύνοδος. Γι’ αὐτὸ καὶ συν -
αισθανόµενος τὴν εὐθύνη του, ὑπέ-
βαλε, τὸ 1971, πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύν -
οδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας «Ὑπό-
µνηµα» µὲ τίτλο: «Περὶ τὴν µελε-
τωµένην “Μεγάλην Σύνοδον” τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὑπόµνη-
µα πρὸς τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας». 

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἱστορικῆς σηµα-
σίας κείµενο λαµπρᾶς Ὀρθοδόξου
ὁµολογίας, στὸ ὁποῖο ὁ θεοφόρος
Πατὴρ ἐπισηµαίνει µεταξὺ ἄλλων καὶ
τὰ ἑξῆς: «�Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, διὰ
τὴν ὁποίαν ὁ Θεάνθρωπος εἶναι
τὸ πᾶν καὶ τὰ πάντα, οὐδὲν ἐπι-
τρέπεται νὰ ρυθµίζεται “κατὰ
ἄνθρωπον”, “κατὰ τὴν παράδο-
σιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοι-
χεῖα τοῦ κόσµου καὶ οὐ κατὰ Χρι-
στόν”... Ἐὰν καὶ τὰ σύγχρονα
προβλήµατα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας δὲν λύωνται µὲ τὸν
Θεάνθρωπον καὶ κατὰ τὸν θεαν-
θρώπινον, ἀποστολικόν, ἁγιοπα-
τερικὸν τρόπον, εἶναι ἀδύνατον
νὰ λυθοῦν ὀρθοδόξως καὶ  θεαρέ-
στως�Προσωπικῶς δὲν βλέπω
ὅτι κατὰ τὰς σηµερινὰς περιστά-
σεις ὑπάρχει πράγµατι ἀναπό-
φευκτος ἀνάγκη διὰ τὴν σύγκλη-
σιν τῆς Οἰκουµενικῆς Συνόδου.
Ἐὰν ὅµως ὑπάρχῃ, ἡ παροῦσα
στιγµὴ εἶναι ἡ πλέον ἀκατάλληλος
εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας
µας� Πᾶσα  νέα Οἰκουµενικὴ Σύν -
οδος δὲν θὰ εἶναι οὔτε Ἁγία, οὔτε
Οἰκουµενική, οὔτε Ὀγδόη, ἐὰν
πρωτίστως δὲν δεχθῇ τὰς προγε-
νεστέρας οἰκουµενικὰς καὶ ἀσα-
λεύτους ἀποφάσεις των». ∆ιέβλε-
πε δηλαδὴ ὁ Ὅσιος µὲ τὸν θεῖο φω-
τισµό, ποὺ διέθετε, ὅτι δὲν ὑπάρχουν
οἱ κατάλληλες προϋποθέσεις γιὰ τὴ
σύγκληση µιᾶς Οἰκουµενικῆς Συνό-
δου, ἐπειδὴ ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχή του
κυριαρχοῦσε ὁ Οἰκουµενισµὸς σὲ
ὅλες σχεδὸν τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες,
καὶ συνεπῶς, ἐὰν ἐπραγµατοποιεῖτο
ἡ σύγκλησή της,  δὲν θὰ ἦταν Σύνο-
δος ἁγίων Πατέρων, ἀλλὰ µιὰ Ψευ-
δοσύνοδος οἰκουµενιστῶν ἀρχιερέ-
ων. Ἐὰν ὅµως οἱ τότε περιστάσεις
ἦταν κατὰ τὴν ἐκτίµηση τοῦ Ἁγίου
ἀκατάλληλες, τί θὰ ἔλεγε ἆραγε, ἐὰν
ζοῦσε σήµερα, ὅπου ἡ θύελλα τῆς
αἱρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ ἔχει
σαρώσει τὰ πάντα καὶ ἔχει λάβει
πολὺ µεγαλύτερες διαστάσεις; 

Ἀναφερόµενος ὁ Ἅγιος στὸν τότε
Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη κυρὸ
Ἀθηναγόρα γράφει τὰ ἑξῆς συγ-
κλονιστικὰ καὶ ἀποκαλυπτικά: «Ὁ
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε-
ως; Αὐτὸς µὲ τὴν νεοπαπιστικὴν
συµπεριφοράν του εἰς τοὺς λό-
γους καὶ εἰς τὰς πράξεις σκανδα-
λίζει ἐπὶ µίαν ἤδη δεκαετίαν τὰς
Ὀρθοδόξους συνειδήσεις, ἀρνού-
µενος τὴν µοναδικὴν καὶ πανσω-
στικὴν Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καὶ πίστεως, ἀναγνω-
ρίζων τὰς Ρωµαϊκὰς καὶ ἄλλας
αἱρέσεις ὡς ἰσοτίµους µὲ τὴν ἀλή-
θειαν, ἀναγνωρίζων τὸν Ρωµαῖον
Ἄκρον Ποντίφηκα µὲ ὅλην τὴν
δαιµονικὴν ἀντιεκκλησιαστικὴν
ὑπερηφάνειάν του. Καὶ προετοι-
µάζει µὲ αὐτοκτονικὴν ταχύτητα
καὶ ἐπιπολαιότητα, κατὰ τὸ παρά-
δειγµα τοῦ Βατικανοῦ, αὐτὴν τὴν
ἰδικήν του λεγοµένην “Μεγάλην
Πανορθόδοξον Σύνοδον”, ὄχι
ὅµως µὲ τὸ βασικὸν εὐαγγελικὸν
καὶ ἁγιοπαραδοσιακὸν θέµα τῆς
σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ
κόσµου, ἀλλὰ µὲ καθαρῶς σχο-
λαστικο-προτεσταντικὴν θεµατο-
λογίαν. Τὴν προετοιµάζει µάλιστα

εἰς τὸν πύργον τῆς Βαβὲλ τοῦ
συγχρόνου ἀναρχικοῦ καὶ µηδε-
νιστικοῦ κόσµου ἄνευ τῆς συµµε-
τοχῆς τῶν πραγµατικῶν Ὀρθοδό-
ξων ὁµολογητῶν, φορέων τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως, Θεολογίας,
Παραδόσεως καὶ Ἐκκλησιαστικό-
τητος. Τὸν τελευταῖον καιρὸν
αὐτὸς ἔχει γίνει πηγὴ ἀναρχισµοῦ
καὶ µηδενισµοῦ εἰς τὸν Ὀρθόδο-
ξον κόσµον. Οἱ Ἁγιορεῖται δικαίως
τὸν ὀνοµάζουν αἱρετικὸν καὶ ἀπο-
στάτην εἰς τὰς ἐπιστολάς των, τὰς
ἀπευθυνοµένας πρὸς αὐτὸν
ἀνοικτῶς διὰ τοῦ τύπου�». Καὶ
κατακλείει τὸ ἱστορικὸ Ὑπόµνηµά
του, µὲ τοὺς ἑξῆς προφητικοὺς λό-
γους: «Ἀλλὰ τέλος εἶναι γνωστὸν
εἰς τοὺς ἀγγέλους καὶ εἰς τοὺς
ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως εἰς τοὺς
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὅτι εἰς
αὐτὴν τὴν ἀποκαλυπτικὴν ἐποχὴν
εἶναι δύσκολον, ἢ µᾶλλον ἀδύνα-
τον εἰς πολλοὺς ἱεράρχας τῶν το-
πικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
λόγῳ ἀνθρωπίνων ἀδυναµιῶν,
νὰ ὁµολογήσουν ὀρθοδόξως καὶ
ἁγιοπατερικῶς εἰς αὐτὴν τὴν
ἐνδεχοµένως µέλλουσαν νὰ συν -
έλθῃ Οἰκουµενικὴν Σύνοδον, τὰ
ὀρθόδοξα ∆όγµατα καὶ τὰς κανο-
νικὰς Ἀληθείας. Ἕνεκα τούτου, τὸ
ὀρθοδοξότερον θὰ ἦτο νὰ µὴ συγ-
κληθῇ καθόλου ἡ Οἰκουµενικὴ Σύν -
οδος, ἢ τουλάχιστον νὰ µὴ συµ-
µετάσχῃ τις εἰς αὐτήν». 

Ὁ ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος
Ζερβάκος, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς πα-
ρακολουθοῦσε ἐναγωνίως τὶς ἐξελί-
ξεις σχετικὰ µὲ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδο, σὲ ἀπόλυτη συµφωνία µὲ
τὸν ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς, γράφει
σὲ σχετικὸ ἄρθρο του µὲ τίτλο «Περὶ
Οἰκουµενικῆς Συνόδου» τὰ ἑξῆς:
«Ὥστε ὅλως περιττὴ νοµίζοµεν ὅτι
εἶναι ἡ σύγκλησις Οἰκουµενικῆς
Συνόδου περὶ ζητηµάτων, εἰς τὰ
ὁποῖα ἔχουν ἀποφανθεῖ διὰ τῶν
Ἱερῶν Κανόνων οἱ θεῖοι Ἀπόστο-
λοι καὶ θεόσοφοι Πατέρες καὶ ∆ι-
δάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας».

Τὶς ἴδιες διαπιστώσεις κάνει σχε-
τικὰ µὲ τὴν ἐν λόγῳ µελετωµένη Σύν -
οδο καὶ τοὺς ἴδιους κινδύνους ἀπὸ
ἐνδεχόµενη πραγµατοποίησή της
διαβλέπει καὶ ὁ ἀείµνηστος π. Χα-
ράλαµπος Βασιλόπουλος: «∆υσ -
τυχῶς καὶ ἡ ἑτοιµαζοµένη 8η
Οἰκουµενικὴ Σύνοδος θὰ εἶναι λη-
στρική, ἐὰν κρίνωµεν ἐξ ὅσων
βλέποµεν µέχρι στιγµῆς� Μὲ τὴν
µελετωµένη νὰ συνέλθει 8η
Οἰκουµενικὴ Σύνοδο µηχανεύον-
ται οἱ Οἰκουµενισταί, νὰ ἐπικυρώ-
σουν τοὺς νεωτερισµούς, τοὺς
ὁποίους οἱ ἴδιοι προωθοῦν σήµε-
ρα στὴν Ἐκκλησία� Τὴν θέλουν
σὰν Σύνοδο ποὺ θὰ ἐκθεµελιώσει
τὰς προηγουµένας ἀποφάσεις
τῶν ἑπτὰ Οἰκουµενικῶν Συνό-
δων�».   

Στὸ σοβαρὸ αὐτὸ ζήτηµα καὶ στὸ
ἐρώτηµα, ἂν εἶναι ἀναγκαία ἡ σύγ-
κληση Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ὁ
ἀγωνιστὴς καὶ µαχητὴς ἱεράρχης,
πρώην Φλωρίνης κυρὸς
Αὐγουστῖνος, σὲ βαρυσήµαντο
ἄρθρο του, στὸ περιοδικὸ Σπίθα,
δίνει τὴν ἑξῆς ἀπάντηση: «Ἐὰν
κυρία αἰτία, διὰ τὴν ὁποίαν συγ-
καλοῦνται αἱ Οἰκουµενικαὶ Σύνο-
δοι, εἶναι ἡ αἵρεσις, ὑπάρχει
πράγµατι σοβαρὸς λόγος διὰ νὰ
συγκληθῇ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος.
Καὶ ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι: Ἐκτὸς
τῶν ἄλλων πλανῶν καὶ αἱρέσεων,
αἱ ὁποῖαι πρέπει νὰ καταδικα-
σθοῦν, εἶναι καὶ ἡ αἵρεσις, ἡ ὁποία
ὑπὸ διαπρεποῦς ἀειµνήστου
ἱεράρχου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας ὠνοµάσθη αἵρεσις τῶν αἱρέ-
σεων. Εἶναι σύγχρονος αἵρεσις,
γέννηµα τῆς πνευµατικῆς συγχύ-
σεως τῶν ἡµερῶν µας. Τὸ ὄνοµα
τῆς Αἱρέσεως; Οἰκουµενισµός».    

Πῶς ὅµως εἶναι δυνατὸ νὰ κατα-
δικασθεῖ ἡ παναίρεση αὐτὴ ὑπὸ
ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι στὴ συντριπτική
τους πλειοψηφία, εἴτε τὴν ἀποδέχον-
ται σιωπηρά, εἴτε τὴν προωθοῦν φα-
νερά; Αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο! Ἡ παρὰ
πάνω θλιβερὴ ὄντως διαπίστωση
ἔγινε ἀκόµη πιὸ ξεκάθαρη µετὰ τὴ
βαρυσήµαντη ἐπιστολὴ τοῦ Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτου µας κ.
Σεραφείµ (Μάϊος 2013), πρὸς τὸν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυµο καὶ τὰ µέλη τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
µὲ θέµα τὴν ἀνάγκη συγκλήσεως
τοπικῆς Συνόδου γιὰ τὴν καταδί-
κη τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ὅπου καὶ
εὐθέως λέγεται: «Ταπεινῶς φρο-
νοῦµε ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ ὅσο τὸ

δυνατὸν συντοµότερα σύγκληση
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ
νὰ ἐξετάσει καὶ ἐρευνήσει τὰ ἀνω-
τέρω καυτὰ καὶ φλέγοντα θέµατα,
πάντοτε ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Ἁγιογρα-
φικῆς, Ἁγιοπατερικῆς καὶ Ἱεροκα-
νονικῆς διδασκαλίας καὶ παραδό-
σεως τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς
Ἐκκλησίας, νὰ λάβει καταδικα-
στικὴ ἀπόφαση ἐναντίον τόσο τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ, ὅσο καὶ τῶν ἀκο-
λουθούντων, διδασκόντων καὶ
µεταλαµπαδευόντων τὴν παναί-
ρεση αὐτή, γιὰ νὰ παύσουν τὰ
σκάνδαλα καὶ ἡ σύγχυση κλήρου
καὶ λαοῦ». Ἀλλά,  δυστυχῶς, ἡ ἱστο-
ρικῆς σηµασίας αὐτὴ ἐπιστολὴ ἤχη-
σε εἰς ὦτα ἀρχιερέων, (ἐκτὸς ἐλαχί-
στων ἐξαιρέσεων), µὴ ἀκουόντων,
ἀδρανούντων καὶ µακαρίως καθευ-
δόντων, ἤ εἰς ὦτα ἀρχιερέων προ-
ωθούντων τὴν αἵρεση. Γι’ αὐτὸ καὶ
ἀπερρίφθη, ὅπως ἦταν ἀναµενόµε-
νο, ὥστε νὰ ἐπαληθευθοῦν οἱ παρὰ
πάνω ἀναφερθέντες προφητικοὶ λό-
γοι τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς.

Γενικαὶ παρατηρήσεις
καὶ συµπεράσµατα

Περιγράψαµε ἤδη συνοπτικῶς τὴν
µέχρι σήµερα πορεία τῆς πολυπόθη-
της καὶ διακαῶς ὑπὸ τῶν οἰκουµε-
νιστῶν προσδοκώµενης Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου καὶ τὶς ἐργώδεις
καὶ συντονισµένες προσπάθειες γιὰ
τὴν πραγµατοποίησή της, ποὺ συµ-
πλήρωσαν  περίπου ἕνα αἰώνα, καὶ
ποὺ θὰ µπορούσαµε νὰ τὶς ἀντιπα-
ραβάλλουµε µὲ τὶς προσπάθειες
ἀνοικοδοµήσεως τοῦ πύργου τῆς
Βαβέλ, τῆς γνωστῆς Βιβλικῆς διηγή-
σεως. Περιγράψαµε ἀκόµη τὸν
οἰκουµενιστικὸ χαρακτήρα τῶν «Συ-
νεδρίων» καὶ τῶν «Πανορθοδόξων»
καὶ «Προσυνοδικῶν ∆ιασκέψεων»
καὶ ἀναφερθήκαµε στὴν καθιέρωσή
τους ὡς θεσµῶν στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας, µὲ ταυτόχρονη παραθεώρηση
καὶ ὑποβάθµιση τοῦ Συνοδικοῦ Θε-
σµοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει εὐθεῖα ἀναγωγὴ
στὴν ἀποστολικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ
παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀνα-
φερθήκαµε στὰ οἰκουµενιστικὰ κριτή-
ρια ἐπιλογῆς τῶν προσώπων, ποὺ
συµµετέχουν στὶς «Συνεδριακὲς ∆ια-
σκέψεις», στὴ θεµατολογία τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ στὸ ζήτη-
µα τῆς ἐπισήµου ἀναγνωρίσεως ὡς
Οἰκουµενικῶν Συνόδων τῆς Η΄ καὶ
τῆς Θ΄ Οἰκουµενικῆς, ὡς «προαπαι-
τούµενο». Τέλος παραθέσαµε κρίσεις
καὶ ἀπόψεις ἁγίων ἀνδρῶν τῆς
ἐποχῆς µας, σχετικὰ µὲ τὴ σύγκληση
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Σύνοδου.  

Τὸ τελικὸ συµπέρασµα  ἀπὸ ὅλα
ὅσα ἐλέχθησαν γιὰ τὴν προσδοκώ-
µενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο εἶναι,
ὅτι τὸ ὅραµα καὶ ὁ διακαὴς πόθος
τῶν οἰκουµενιστῶν γιὰ τὴν πρα-
γµατοποίησή της κατέληξε, τουλά-
χιστον µέχρι σήµερα, σὲ δραµατι-
κή ἀποτυχία. Και ἡ δραµατική αὐτή
ἀποτυχία δείχνει πλέον ξεκάθαρα, µὲ
τρόπο  ποὺ κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ
ἀρνηθεῖ, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εὐλόγησε τὶς
προσπάθειές τους, παρὰ τὸ γεγονός,
ὅτι  ἦταν καὶ µακροχρόνιες, καὶ ἐργώ-
δεις, καὶ συντονισµένες!  Καὶ δὲν
εὐλόγησε ὁ Θεός, ὄχι διότι θέλησε νά
καταργήσει τὸν  Συνοδικὸ Θεσµό
στὴν Ἐκκλησία Του, ποὺ λειτούργη-
σε ἐπὶ αἰῶνες στὴν ἐποχὴ τῆς βυζαν-
τινῆς περιόδου, οὔτε πάλι διότι δὲν
εἶναι ἀναγκαία ἡ σύγκληση µιᾶς νέας
Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ποὺ θὰ ἀνα-
κεφαλαίωνε τὴν Πίστη τῆς ἀποστο-
λικῆς καὶ ἁγιοπατερικῆς Ἐκκλησίας
µας, θὰ ἀνανέωνε τὴν καταδίκη τοῦ
ἀµετανόητου Παπισµοῦ καὶ τοῦ Προ-
τεσταντισµοῦ καὶ θὰ καταδίκαζε ἐπὶ
πλέον ὅλες τὶς νεοφανεῖς αἱρέσεις,
στὶς ὁποῖες ἀναφερθήκαµε προ-
ηγουµένως. Ἀλλὰ διότι, οἱ προσπά-
θειες τῶν οἰκουµενιστῶν οἰκοδο-
µήθηκαν πάνω σὲ σαθρὰ οἰκου-
µενιστικὰ θεµέλια. ∆ιαποτίσθηκαν
ἔντονα ἀπὸ τὴν αἱρετικὴ ἰδεολογία
καὶ πρακτικὴ τοῦ ∆ιαχριστιανικοῦ
καὶ ∆ιαθρησκειακοῦ Οἰκουµενι-
σµοῦ. Στηρίχθηκαν σὲ σχέδια καὶ
καινοτοµίες ξένες πρὸς τὴν Ὀρθό-
δοξη Παράδοση καὶ τοὺς ἱεροὺς
Κανόνες. Προωθήθηκαν ἀπὸ
πρόσωπα, ποὺ ὑπῆρξαν θερµοὶ
θιασῶτες τῆς παναίρεσης τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ, ὁρισµένα δὲ ἐξ
αὐτῶν, ὅπως οἱ Οἰκουµενικοὶ Πα-
τριάρχες Μελέτιος (Μεταξάκης) καὶ
Ἀθηναγόρας (Σπύρου), ὑπῆρξαν
µέλη τῆς σατανοκίνητης Μασο-
νίας, γεγονός ποὺ προκαλεῖ φρί-
κη καὶ µόνο στὸ ἄκουσµα! Πῶς
λοιπὸν ὁ Θεὸς νὰ εὐλογήσει µιὰ
τέτοια προσπάθεια;

Κατακλείοντας τὴν παροῦσα µελέ-
τη µας, ἐπαναλαµβάνουµε τὴν προ-
φητικὴ ρήση τοῦ Ὁσίου Πατρὸς Ἰου-
στίνου τοῦ Πόποβιτς,  τὴν ἀναφε-
ρόµενη στὴ σύγκληση Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου: «Ἡ παροῦσα
στιγµὴ εἶναι ἡ πλέον ἀκατάλληλος
εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας
µας».∆ιότι ὄχι µόνο δὲν ὑπάρχουν οἱ
ἀναγκαῖες προϋποθέσεις, ἀλλὰ καὶ
διότι ἐάν τυχόν ἐπραγµατοποιεῖτο µιά
τέτοια Σύνοδος,  δὲν θὰ ἦταν τίποτε
ἄλλο παρὰ µιὰ αἱρετικὴ οἰκουµενιστική
ψευδοσύνοδος, χειρότερη καὶ ἀπὸ
ἐκείνη τῆς Φερράρας - Φλωρεντίας,
µὲ συνέπεια ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
νὰὁδηγηθεῖ σὲ νέο σχίσµα, χειρότερο
καὶἀπὸἐκεῖνο τοῦ παλαιοηµερολογη-
τικοῦ. Μελετώντας λοιπὸν τὶς παρα-
καταθῆκες τῶν ἁγίων ἀνδρῶν τῆς
ἐποχῆς µας, ἄς φυλάξουµε ὡς κόρην
ὀφθαλµοῦ τοὺς ὅρους τῆς ἀποστο-
λικῆς καὶἁγιοπατερικῆς παραδόσεώς
µας, καὶἄς προσευχόµαστε στὸν Θεὸ
νὰ διασκορπίσει τὶς «βουλὲς» τῆς
οἰκουµενιστικῆς κακοδοξίας. Καλοῦµε
δὲ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ σὲ διαρκῆ
ἐπαγρύπνηση καὶ ἀγωνιστικότητα,
ὥστε ἐὰν τελικὰ πραγµατοποιηθεῖ
καί ἀποδειχθεῖ ὄντως ψευδοσύνο-
δος, νὰ µὴ τὴν ἀποδεχθεῖ.

Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος 
πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ
(ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΙ-IΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)
Τοῦ Ἀρχ. Παύλου ∆ηµητρακοπούλου, ∆ιευθυντοῦ τοῦ Γραφ. Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱ.Μ. Πειραιῶς

Ὁ Ἅγιος Ἐπίκτητος ὁ θαυµατουργός
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Τῌ ΙΒ´ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Γράφει ὁ Ἀρχιµ. π. Κυρίλλος Κεφαλόπουλος

Οἱ χριστιανοὶ ἔχουµε πνευµατικὴ
ἀνάγκη νὰ µελετοῦµε τοὺς βίους
τῶν Ἁγίων, ὥστε νὰ προοδεύουµε
στὴν ἀρετὴ καὶ νὰ λαµβάνουµε ἐνί-
σχυση στοὺς πνευµατικοὺς
ἀγῶνες, ποὺ µᾶς καλεῖ ὁ Κύριος,
νὰ ἀγωνισθοῦµε ὡς ἀθλητὲς καὶ ὡς
στρατιῶτες Χριστοῦ. 

Ἡ ἀνάγνωση καὶ µελέτη τῶν
βίων τῶν Ἁγίων µᾶς κάνει προθυ-
µοτέρους στὴν ἐπιδίωξη τῆς ἁγιό-
τητος, στὴν καλλιέργεια τῶν χρι-
στιανικῶν ἀρετῶν, καὶ µᾶς προετοι-
µάζει νὰ ἀντισταθοῦµε στὶς παγίδες
τοῦ πονηροῦ. Ἡ οἰκείωση µὲ τοὺς
λόγους καὶ τὰ πνευµατικὰ παλαί-
σµατα τῶν Ἁγίων, ὅπως καταγρά-
φονται στοὺς βίους καὶ τὰ συναξά-
ρια τους, πολλὰ ὀφελοῦν καὶ παρη-
γοροῦν τοὺς πιστούς. Τοὺς στερε-
ώνουν στὴν πίστη καὶ τοὺς παρακι-
νοῦν στὴν ἀρετή.

Μελετώντας τὸν βίο τοῦ Ἁγίου
Ἐπικτήτου τοῦ Θαυµατουργοῦ καὶ
τὸ πῶς ὁ Ἅγιος ἀγωνίσθηκε κατὰ
τῶν παθῶν καὶ ἀνεδείχθη νικητὴς
στὸν ἀγῶνα τῆς εὐσεβείας, ἔχουµε
ἔµπροσθέν µας ζωντανὸ τὸ ὑπό-
δειγµα τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κατὰ
Χριστὸν θεοφιλοῦς βιοτῆς. Ἀπὸ τὸν
βίο τοῦ Ἁγίου Ἐπικτήτου θὰ ἀντλή-
σουµε τὰ πολύτιµα διδάγµατα καὶ
µηνύµατα γιὰ τὴν δική µας προσω-
πικὴ προσπάθεια καθαγιασµοῦ.
Ἀπὸ τὴν γνωριµία καὶ ἐπαφὴ µὲ τὸν
ἄγνωστο σὲ πολλοὺς Ἅγιο Ἐπίκτη-
τον, πολλὰ θὰ διδαχθοῦµε, πολλὰ
θὰ ὠφεληθοῦµε, ὥστε καὶ τὸν
Ἅγιον νὰ ἀγαπήσουµε, νὰ τὸν τι-
µοῦµε εὐλαβικῶς καὶ νὰ τὸν ἐπικα-
λούµαστε στὶς δοκιµασίες καὶ τοὺς
πειρασµούς µας, ἀλλὰ καὶ νὰ βοη-
θήσουµε καὶ ἄλλους νὰ γνωρίσουν
καὶ νὰ εὐλαβοῦνται τὸν Ἅγιο.

Στὴν ὄµορφη καὶ πολύπαθη Με-
γαλόνησο, στὸ σηµερινὸ κατεχόµε-
νο τµῆµα τῆς Κύπρου, λίγα χιλιόµε-
τρα ἀνατολικῶς τῆς Κερύνειας, καὶ
στὴν βόρεια πλευρὰ τοῦ Πενταδα-
κτύλου, βρίσκεται τὸ χωριὸ τοῦ Ἁγί-
ου Ἐπικτήτου. Τὸ χωριὸ ἔλαβε τὴν
ὀνοµασία του ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἐπί-
κτητο τὸν Θαυµατουργό, ποὺ ἐγκα-
ταβίωσε στὴν περιοχὴ ἀσκητικῶς
καὶ ἀξιώθηκε µεγάλων πνευµα-
τικῶν δωρεῶν καὶ χαρισµάτων, µε-
ταξὺ αὐτῶν καὶ τῆς χάριτος νὰ ἐπι-
τελεῖ θαύµατα πολλὰ καὶ ἐν τῇ ζωή
καὶ µετὰ θάνατον, ὥστε νὰ λάβει
τὴν προσωνυµία "θαυµατουργός".

Ὁ Ἅγιος Ἐπίκτητος εἶναι ἕνας
ἀπὸ τοὺς τριακόσιους Ἁγίους, τοὺς
ἐπωνοµαζοµένους "Ἀλαµάνους
Ἁγίους", ποὺ τόσον τιµᾶ καὶ εὐλα-
βεῖται ἡ Κύπρος. Αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι
ἦλθαν στὴν Κύπρο τὸν 12ο αἰ.
Ἦσαν Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι καὶ
εἶχαν ἀκολουθήσει τοὺς ∆υτικοὺς
Σταυροφόρους τῆς ∆ευτέρας Σταυ-
ροφορίας (1147-1149 µ.Χ.), ἐµφο-
ρούµενοι ἀπὸ ἱερὸ πόθο νὰ ἀπε-
λευθερώσουν τοὺς Ἁγίους Τόπους
ἀπὸ τοὺς Μουσουλµάνους, ποὺ
τοὺς κατεῖχαν. Ὅταν ὅµως ἡ Σταυ-
ροφορία ἀπέτυχε καὶ τὰ στρατεύ-
µατα τῶν Σταυροφόρων διελύθη-
σαν, οἱ Τριακόσιοι αὐτοὶ στρατιῶτες
τοῦ Χριστοῦ ἀπεφάσισαν νὰ προ-
χωρήσουν ὡς προσκυνητὲς στὴν
Ἁγία Πόλη Ἱερουσαλὴµ καὶ ἐν συνε-
χείᾳ νὰ ἀσκητεύσουν στὴν ἔρηµο
τοῦ Ἰορδάνου. Πιεζόµενοι ὅµως
ἀπὸ τοὺς Σαρακηνοὺς ἀλλὰ καὶ
τοὺς Λατίνους, ποὺ τοὺς πίεζαν νὰ
ἐγκαταλείψουν τὴν Ὀρθόδοξη πί-
στη, ἀναγκάσθηκαν νὰ ἐγκαταλεί-
ψουν τὴν Παλαιστίνη, καὶ ἀπὸ τὰ
παράλια νὰ ἐπιβιβασθοῦν σὲ πλοῖο
κατευθυνόµενοι πρὸς τὴν Κύπρο,
ποὺ ἀποτελοῦσε χώρα ὁµόδοξον
καὶ ἀνῆκε στὴν βυζαντινὴ αὐτοκρα-
τορία. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδί-
ου, ἐναυάγησαν ἀνοιχτά τῆς Πά-
φου, ἀλλὰ µὲ τρόπο θαυµαστὸ διε-
σώθησαν ἅπαντες. Εὑρισκόµενοι
στὴν Πάφο, ἀπεφάσισαν νὰ δια-
σκορπισθοῦν σὲ ὅλο τὸ νησὶ τῆς
Κύπρου καὶ νὰ ζήσουν ἐκεῖ ἀσκη-
τικῶς καὶ ὁσίως. 

Ὁ Κύπριος χρονογράφος Λεόν-
τιος Μαχαιρᾶς στὸ "Χρονικὸν τῆς
Νήσου Κύπρου", γράφει σχετικῶς:
"'Ὅταν οἱ Σαρακηνοὶ ἐπῆραν τὴν
γῆν τῆς Ἐπαγγελίας, τότε ἐβγῆκαν
οἱ πτωχοὶ Χριστιανοὶ ἀποὺ ἐγλύτω-
σαν καὶ ἐπῆγαν ὅπου ηὕραν κατα-
φύγιν· ἦσαν ἀρχιεπίσκοποι, ἐπί-
σκοποι, ἱερεῖς, λαϊκοὶ καὶ ἐπῆγαν
ὅπου φτάσαν καὶ ἤρταν καὶ εἰς τὴν
περίφηµον Κύπρον µία συντροφιά,
ὅπου ἦσαν τ' (300) ὀνοµάτοι, καὶ
γροικώντα ὅτι Ἕλληνες ἐφεντεύγαν
τὸν τόπον, διὰ τὸν φόβον ἐπῆγαν
εἰς τὸ ἕνα µέρος καὶ εἰς τὸ ἄλλον καὶ
ἔσγαψαν τὴν γῆν καὶ ἐµπήκαν µέσα
καὶ ἐπροσεύχονταν τῷ Θεῷ καὶ
ἦσαν δύο τρεῖς ἀντάµα, καὶ εἶχαν
τινὰ δουλευτὴν ἀποὺ τοὺς ἐδού-
λευγεν τὸ ἐχρειάζουνταν διὰ τὴν
ζωήν τους. Καὶ ἐποθάναν εἰς τὸν
αὐτὸ νησίν, καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν
τοὺς ἐφανερώθησαν δι᾽ ἀγγέλου,
ἄλλοι διὰ τὰ θαυµαστὰ θαύµατα"
(Α. Παυλίδης [ἐπιµ], Λεοντίου Μα-
χαιρᾶ Χρονικόν, ἔκδ. Φιλοκύπρος,
Λευκωσία 1995, σσ. 1365-1367).

Ὁ Λεόντιος Μαχαιρᾶς ἐν συνε-
χείᾳ καταγράφει τὰ ὀνόµατα 67 ἐκ
τῶν Τριακοσίων Ἀλαµάνων Ἁγίων.
Συγκεκριµένως γιὰ τὸν Ἅγιο Ἐπί-
κτητο ἀναφέρεται ὀνοµαστικῶς καὶ
γράφει ὅτι, ἀφοῦ ταξίδευσε ἀπὸ τὴν
Πάφο περιπλανώµενος ἀπὸ τόπο
σὲ τόπο, κατέληξε στὸν Πενταδά-
κτυλο, καὶ ἀσκήτευσε ἀρχικῶς στὴν
περιοχὴ Κάζα Πιφάνη (τὸ σηµερινὸ
Καζαφάνι), ποὺ βρίσκεται λίγα µό-
λις χιλιόµετρα ἀπὸ τὴν Κερύνεια.

Ἐκ τῆς ὀνοµασίας τῶν Τριακο-
σίων αὐτῶν Ἁγίων χαρακτηριζοµέ-
νων ὡς "Ἀλαµάνων", διαβάζουµε
στὰ συναξάρια τὴν ἐξήγηση ὅτι οἱ
Τριακόσιοι ἦσαν Ἕλληνες Ὀρθό-
δοξοι, προερχόµενοι ἀπὸ τὴν Ἀλα-
µανία (=Γερµανία), ὅπου ζοῦσαν
ἐργαζόµενοι, ἕως ὅτου ἀπεφάσι-
σαν νὰ ἀκολουθήσουν τοὺς Σταυ-

ροφόρους τῆς ∆ευτέρας Σταυρο-
φορίας καὶ νὰ πορευθοῦν στοὺς
Ἁγίους Τόπους. Αὐτὴ εἶναι ἡ κρα-
τοῦσα ἐξήγηση. 

Μία τέτοια ἐξήγηση περὶ "Ἀλαµά-
νων" ἐκ Γερµανίας Ἁγίων εἶναι του-
λάχιστον παράδοξη. Ὁ Σεβασµιώ-
τατος Μητροπολίτης Μόρφου κκ.
Νεόφυτος ἐπεχείρησε νὰ διερευνή-
σει αὐτὸ τὸ ὄντως παράδοξο, καὶ
προέτεινε µία περισσότερο εὔλογη
καὶ τεκµηριωµένη ἐκδοχὴ περὶ τῆς
προελεύσεως τῶν Τριακοσίων
Ἁγίων, καὶ συνεπῶς καὶ τοῦ Ἁγίου
Ἐπικτήτου, ποὺ µᾶς ἐνδιαφέρει
συγκεκριµένως. 

Σὲ εἰσήγησή του στὸ Α' ∆ιεθνὲς
Συνέδριο Κυπριακῆς Ἁγιολογίας,
ποὺ πραγµατοποιήθηκε στὶς 9-12

Φεβρουαρίου 2012 στὸ Παραλίµνι,
στὰ πλαίσια τῶν δράσεων τῆς Πο-
λιτιστικῆς Ἀκαδηµίας "Ἅγιος Ἐπι-
φάνιος", µὲ θέµα: "Μικρὰ Ἀσία- Συ-
ροπαλαιστίνη: Ἡ πνευµατικὴ ἐνδο-
χώρα τῶν Κυπρίων", καὶ ἀνηρτήθη
στὴν ἐπίσηµον ἱστοσελίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου
[www. immorfou.org.cy], ὑποστηρί-
ζει βασίµως ὅτι οἱ Τριακόσιοι "Ἀλα-
µάνοι Ἅγιοι" δὲν ἔχουν σχέση µὲ
τὴν Γερµανία, ἀλλὰ προήρχοντο
ἀπὸ τὴν Συρία, καὶ συγκεκριµένως
ἀπὸ τὸ λεγόµενο Ἀµανὸς Ὄρος,
ποὺ ἀποτελεῖ φυσικὸ ὅριο µεταξὺ
Συρίας καὶ Τουρκίας, ἐκτεινόµενο
δυτικῶς τῆς Ἀντιοχείας καὶ ἀνατο-
λικῶς τῆς Ἀλεξανδρέττας. 

Ἡ ὀνοµασία Ἀµανὸς Ὄρος εἶναι
ἑλληνική. Στὴν ἴδια περιοχὴ εὑρί-
σκετο ἡ πόλη Γερµανικεία, ὅπως
τὴν ἀποκαλοῦσαν οἱ Ρωµαῖοι.
Στοὺς βυζαντινοὺς χρόνους ἡ ὀρο-
σειρὰ αὐτὴ ὑπῆρξε µεγάλο πνευ-
µατικὸ καὶ µοναστικὸ κέντρο, µέχρι
καὶ τὸν 13ον αἰ., µὲ πλῆθος µο-
ναχῶν, ἀσκητῶν καὶ µοναστηριῶν.
Στὰ ἀραβικά, µὲ τὴν προσθήκη τοῦ
ἄρθρου ἀλ, προφέρεται "ἀλ Ἀµα-
νός", ποὺ πολὺ εὔκολα µπορεῖ νὰ
ἐκληφθεῖ ὅταν ἀκούγεται καὶ ὡς µία
λέξη, "ἀλαµανός". Οἱ Βυζαντινοὶ
ἀλλὰ καὶ οἱ Ἄραβες τὸ ἀποκαλοῦν
ἐπίσης καὶ ὡς "Μαῦρο Ὄρος",
λόγῳ τοῦ χρώµατός του.

Οἱ σχετικὲς ἐπισηµάνσεις τοῦ Σε-
βασµιωτάτου Μητροπολίτου Μόρ-
φου κκ. Νεοφύτου, ἐὰν ἐξετασθοῦν
σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν µαρτυρία τοῦ
"Χρονικοῦ" τοῦ Λεοντίου Μαχαιρᾶ,
ποὺ ὁµιλεῖ περὶ προελεύσεως τῶν
Τριακοσίων Ἁγίων ἐκ Παλαιστίνης
καὶ οὐδεµία ἀναφορὰ ἔχει στὴν
Ἀλαµανία (=Γερµανία), προσδί-
δουν στὸ ὅλον ζήτηµα τῆς προ-
ελεύσεως καὶ τῆς ταυτότητος τῶν
Ἁγίων µία νέα διάσταση. Εἶναι λογι-
κότερον νὰ ἀποδεχθοῦµε ὅτι οἱ
"Ἀλαµάνοι Ἅγιοι" προέρχονται ἀπὸ
τὸν οἰκεῖο χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀνατολῆς, ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ
Ἀλαµάνου Ὄρους, παρὰ ἀπὸ τὴν
µακρυνὴ Γερµανία καὶ τὴν ∆υτικὴ
Εὐρώπη.

Μετὰ αὐτὴν τὴν οὐσιαστικὴ διευ-
κρίνηση γιὰ τὴν καταγωγὴ καὶ προ-
έλευση τῶν "Ἀλαµάνων Ἁγίων",
ἐπανερχόµαστε στὸν Ἅγιον Ἐπί-
κτητον. Ὁ Ἅγιος ἀρχικῶς διέµενε
σὲ ἕνα ἐρηµικὸ µέρος, καὶ ἀργότε-
ρα ἐγκαταβίωσε σὲ µία σπηλιά,
ὅπου καὶ διῆγε αὐστηρὸ πνευµα-
τικὸ καὶ ἀσκητικὸ βίο, ἐπιδοθείς
στὴν προσευχή, τὴν νηστεία, τὴν
µελέτη καὶ τὴν ἄσκηση. 

Ὁ 'Ἅγιος Ἐπίκτητος ἐγκατέλειψε
τὸν κόσµο καὶ τὰ φρονήµατα
αὐτοῦ, ἐµφορούµενος ἀπὸ θεία
ἀγάπη πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστόν,
Τοῦ Ὁποίου τὰ βήµατα θέλησε νὰ
ἀκολουθήσει. Ἐπεπόθησε νὰ ζήσει
τὴν µοναχικὴ ζωή, τὸν ἀγγελικὸ βίο.
Μέσα ἀπὸ τὴν ἄσκηση καὶ τὴν
προσευχή, ὁ Ἅγιος ἐπέτυχε νὰ νε-
κρώσει τὰ πάθη, καὶ νὰ ζεῖ ὁλοψύ-
χως κατὰ Χριστόν. Ἀρνήθηκε ὅσα
προσφέρει ὁ κόσµος, γιὰ νὰ κατα-
στεῖ οἰκεῖος καὶ φίλος Θεοῦ, µέτο-
χος καὶ κοινωνὸς τῶν οὐρανίων
ἀγαθῶν. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐθαυ-
µάστωσε τὸν Ἅγιο καὶ τὸν πλήρω-
σε µὲ θεῖα χαρίσµατα.

Μέσα ἀπὸ τὴν ἄσκηση καὶ τὴν
προσευχή, ὁ Ἅγιος καθυπέταξε τὰ
θελήµατα τῆς σαρκὸς καὶ ἀνεδεί-
χθη δοχεῖο τῆς χάριτος. Ὁ νοῦς καὶ
ἡ διάνοιά του καθαγιάσθηκαν καὶ
ἔφθασαν στὸ στάδιο τῆς καθάρσε-
ως καὶ τοῦ θείου φωτισµοῦ. Ὁ
Ἅγιος ἀνεδείχθη σκεῦος ἐκλογῆς
καὶ κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-
τος.

Καθηµερινῶς ἀγωνιζόµενος
στὴν σπηλιά του, ὁ Ἅγιος Ἐπίκτη-
τος βιώνει τὴν ἀληθινὴ χριστιανικὴ
ζωή, γεύεται τὴν γλυκύτητα τοῦ
πνευµατικοῦ βίου. Ὁ νοῦς καὶ ἡ
διάνοιά του καταυγάζονται ἀπὸ τὸν
φωτισµὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

Μέσα ἀπὸ τὴν ἐνάρετη ζωή καὶ
τὴν εὐαγγελικὴ βιοτή, ὁ Ἅγιος Ἐπί-
κτητος ἀνεδείχθη ἐπίγειος ἄγγελος,
καθαρὸς στὴν ψυχή. Ἐπέλεξε νὰ
βαδίσει τὴν στενὴ καὶ τεθλιµµένη
ὁδό, ἐπιλέξας τὴν ἀληθινὴ σοφία
καὶ τὴν γνήσια θεοφιλῆ ζωή. Μέσα
ἀπὸ τὰ ἀσκητικά του παλαίσµατα,

ἔφθασε στὴν κάθαρση καὶ τὴν θέω-
ση. Ὁ βίος καὶ τὰ τὰ θεῖα χαρίσµατα
ποὺ πλουσίως τοῦ χορήγησε ὁ Θε-
ός, κατέστησαν τὸν Ἅγιο φωτεινὸ
ἀστέρα, τοῦ ὁποίου τὸ φῶς τῆς
ἁγιότητος διέλαµψε παντοῦ.

Ζώντας βίο ἀσκητικὸ καὶ κατακο-
σµούµενος ἀπὸ τὴν θεοειδῆ ἀρετὴ
τῆς ταπεινώσεως, κατατρόπωσε
τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ καὶ ἐδοξά-
σθη ἀπὸ τὸν Θεό.

Ἡ φήµη τῆς ἁγιότητος τοῦ Ἁγίου
Ἐπικτήτου διεδόθη σὲ ὁλόκληρη
τὴν Κύπρο, καὶ πλήθη πιστῶν συν -
έρρεαν γιὰ νὰ τὸν γνωρίσουν, νὰ
διδαχθοῦν ἀπὸ αὐτόν, νὰ ἀκού-
σουν λόγους πνευµατικοὺς καὶ πα-
ρηγορητικούς, καὶ νὰ λάβουν τὴν
εὐλογία του, ἀλλὰ καὶ νὰ θεραπευ-
θοῦν ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν.

Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος
εἶχε ἐπισκιάσει τὸν Ἅγιο Ἐπίκτητο,
καὶ ὁ Θεὸς τοῦ χάρισε πλούσιες
πνευµατικὲς δωρεὲς ἀλλὰ καὶ τὸ
χάρισµα τῆς θαυµατουργίας καὶ τῆς
θεραπείας. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ συ-
νέρρεαν πλησίον του, ἐπιζητοῦσαν
τὴν εὐλογία καὶ τὴν προστασία τοῦ
Ἁγίου, καὶ διὰ τῶν ἁγίων πρε-
σβειῶν του, νὰ εὕρουν ἐκπλήρωση
τῶν αἰτηµάτων τους.

Ὁ Ἅγιος Ἐπίκτητος, ὅπως ἀνα-
φέρεται στὸ ἀπολυτίκιό του, ἀνε-
δείχθη οἰκιστὴς τῆς ἐρήµου καὶ ἐν
σώµατι Ἄγγελος. Μέσα ἀπὸ τὴν
νηστεία, τὴν ἀγρυπνία, καὶ τὴν
προσευχή, ἔλαβε οὐράνια χαρί-
σµατα, καὶ θαυµατουργὸς ἀνεδεί-
χθη, ὥστε νὰ θεραπεύει τοὺς νο-
σοῦντας καὶ νὰ γαληνεύει τὶς ψυχὲς
τῶν προστρεχόντων εἰς αὐτόν.

Ἡ σπηλιὰ ποὺ ἀπετέλεσε τὸ
ἀσκητήριο τοῦ Ἁγίου Ἐπικτήτου,
σῴζεται ἕως σήµερον. Στὴν σπηλιὰ
κατέρχεται κάποιος ἀπὸ µία µικρὴ
κυκλικὴ σκάλα. Ἐκεῖ, ὑπάρχει καὶ ἡ
πηγὴ- ἁγίασµα τοῦ Ἁγίου Ἐπικτή-
του, ποὺ ὅµως σήµερον ἔχει στερέ-
ψει. Μέσα στὴν σπηλιὰ διακρίνεται
τὸ πέτρινο κρεββάτι τοῦ Ἁγίου καὶ
µία µεγάλη πέτρα ποὺ χρησιµο-
ποιοῦσε ὁ Ἅγιος γιὰ προσκέφαλο.
Στὸν ἴδιο χῶρο ὑπάρχει καὶ ὁ τάφος
τοῦ Ἁγίου.

Μετὰ τὴν κοίµηση τοῦ Ἁγίου, ἡ
σπηλιὰ διεµορφώθη ἤδη ἀπὸ τὸν
12ο αἰ. σὲ ἐκκλησάκι. Πάνω ἀπὸ
τὴν σπηλιὰ- ἀσκητήριο, ἀνηγέρθη
ναὸς ἐπ' ὀνόµατι τοῦ Ἁγίου Ἐπικτή-
του. Ὁ συνοικισµὸς ποὺ δηµιουρ-
γήθηκε ἀπὸ τὴν προσέλευση
πιστῶν ποὺ ἑλκύοντο ἀπὸ τὴν χά-
ριν τοῦ Ἁγίου, ὀνοµάσθηκε Ἅγιος
Ἐπίκτητος.

Σήµερον, τὸ χωριὸ Ἅγιος Ἐπί-
κτητος τῆς ἐπαρχίας Κερυνείας
εὑρίσκεται στὰ κατεχόµενα ἐδάφη,
καθὼς κατελήφθη ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους κατὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ 1974. Οἱ
Τοῦρκοι κατακτητὲς δὲν ἐσεβάσθη-
σαν τὸν Ἅγιο Ἐπίκτητο· ἐνῷ καὶ κά-
θε ἴχνος χριστιανικὸ (σταυρός, εἰκό-
νες) ἀφηρέθησαν. Ἀπὸ τὸ κωδω-
νοστάσιο (καµπαναριὸ) τοῦ Ναοῦ
ἀφηρέθη ὁ σταυρὸς καὶ ὁ Τοῦρκος
κατακτητὴς τὸν µετέτρεψε σὲ τζαµί.

Οἱ πρόσφυγες κάτοικοι τοῦ κατε-
χοµένου πλέον Ἁγίου Ἐπικτήτου,
ἔκτισαν νέο ναὸ ἐπ' ὀνόµατι τοῦ
Ἁγίου Ἐπικτήτου στὸ χωριὸ Μονὴ
τῆς ἐπαρχίας Λεµεσοῦ, ὅπου ἐτη-
σίως τιµοῦν πανηγυρικῶς τὴν µνή-
µη τοῦ προστάτου τους Ἁγίου καὶ
ἀναµένουν τὴν ἀπελευθέρωση τῶν
κατεχοµένων ὥστε ἐλεύθεροι νὰ
ἐπιστρέψουν στὴν πατρίδα τους
καὶ νὰ παύσει ὁ Ἅγιος Ἐπίκτητος
νὰ εἶναι σκλαβωµένος.

Πόσο ἄµεση καὶ ἀποτελεσµατικὴ
εἶναι ἡ θαυµατουργὸς ἐπέµβαση
τοῦ Ἁγίου Ἐπικτήτου σὲ ὅσους τὸν
ἐπικαλοῦνται! Ἀλλὰ καὶ πόσον συµ-
παθὴς καὶ φιλάνθρωπος εἶναι ὁ
Ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἐµφανίζεται σὲ
ἀνθρώπους πονεµένους, ποὺ ὑπο-
φέρουν, ποὺ προσεύχονται µὲ δά-
κρυα καὶ πόνο, ποὺ ἔχουν ἀληθινὴ
µετάνοια καὶ πίστη! Πολλὲς φορὲς ὁ
ἴδιος ὁ Ἅγιος φανερώνεται σὲ
ἀνθρώπους ποὺ δὲν τὸν γνωρί-
ζουν καὶ φροντίζει ὁ ἴδιος νὰ γνω-
στοποιήσει τὴν παρουσία του.

Εὐχόµαστε ταπεινῶς ἡ παροῦσα
µικρὴ παρουσίαση νὰ βοηθήσει
τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς καὶ
ὅσους εὑρίσκονται σὲ δύσκολες κα-
ταστάσεις, ἀντιµετωπίζουν θλίψεις
καὶ πειρασµούς, νὰ γνωρίσουν τὸν
Ἅγιο Ἐπίκτητο, νὰ τὸν ἀγαπήσουν,
καὶ νὰ τὸν ἐπικαλοῦνται στὶς προσ -
ευχές τους. Καὶ τότε ὁ Ἅγιος θὰ θε-
ραπεύσει τοὺς νοσοῦντας, θὰ πα-
ρηγορήσει τὶς ψυχὲς ὅσων
εὐλαβῶς προστρέχουν σὲ αὐτόν,
καὶ θὰ λυτρώσει ἀπὸ κινδύνων καὶ
θλίψεων πάντας ἡµᾶς ποὺ τὸν ἐπι-
καλούµαστε καὶ ἐπιζητοῦµε µὲ θέρ-
µη τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἐπικτή-
του.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ.
Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Θείαν ἄσκησιν, στερρῶς ἀνύ-
σας, εὐηρέστησας, Χριστῷ ὁσίως,
θεοφόρε παµµάκαρ Ἐπίκτητε' καὶ
δοξασθεὶς τῇ τοῦ Πνεύµατος χάριτι,
ἡµᾶς λυτροῦσαι κινδύνων καὶ θλί-
ψεων, πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν
Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ
µέγα ἔλεος.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ
ἀπαλλαγῆς τῆς ἁγιωνύµου νήσου
Κύπρου ἀπὸ τοῦ ἀλλοθρήσκου
εἰσβολέως.

Ἦχος πλ. δ'.
"Πάτερ παµµάκαρ Ἐπίκτητε, τὴν

σὲ τιµῶσαν φαιδρῶς, νῆσον Κύ-
προν διάσῳζε, πάσης περιστάσε-
ως, τῇ θερµῇ προστασίᾳ σου, καὶ
ἑξαιρέτως ταύτην τὴν χώραν σου,
σεµνυνοµένην, τῷ σῷ ὀνόµατι,
σκέπε ἑκάστοτε, καὶ χορήγει πάντο-
τε ταύτῃ, σοφέ, τὰ τῆς εὐλογίας,
θεῖα δωρήµατα" (ἐκ τῶν Αἴνων τοῦ
Ὄρθρου τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου
Ἐπικτήτου).

Ἡ πολυσυζητημένη σινδόνη, τὴν
ὁποίαν διατηροῦν οἱ Παπικοὶ εἰς τὸ
Τορίνον, ἔχει γίνει πολλὲς φορὲς
ἀντικείμενον μελέτης μὲ ἀντι-
κρουόμενα συμπεράσματα. Νέα
ἔρευνα τείνει καὶ πάλι εἰς ἀπόρρι-
ψιν τῆς ὑποτιθεμένης γνησιότητός
της. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «Star Press» τῆς 21ης
Ὀκτωβρίου 2015:

«Μία ἐνδιαφέρουσα νέα ἔρευνα
ἀναφορικὰ µὲ τὴ Σινδόνη τοῦ Τορί-
νο εἶδε πρόσφατα τὸ φῶς τῆς δη-
µοσιότηταςM Τὰ τελικὰ συµπερά-
σµατα τῆς ἔρευνας, τὰ ὁποῖα δηµο-
σιεύθηκαν στὸ περιοδικὸ «Scienti-
fic Reports», δείχνουν ὅτι τὸ διάση-
µο κοµµάτι σαβάνου πρέπει νὰ δη-
µιουργήθηκε ἀρχικὰ στὴν Ἰνδία καὶ
στὴ συνέχεια νὰ µεταφέρθηκε ἀπὸ
τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴ στὸ Τορίνο τῆς
Ἰταλίας. Ἡ Σινδόνη ἐµφανίζει τὴ
διπλὴ εἰκόνα ἑνὸς γενειοφόρου

ἄνδρα ποὺ ὑπέστη τραυµατι-
σµούς, οἱ ὁποῖοι παραπέµπουν σὲ
σταύρωση, ἐνῶ δείχνουν ὅτι ξυλο-
κοπήθηκε, µαστιγώθηκε καὶ φο-
ροῦσε ἀκάνθινο στεφάνι στὸ κεφά-
λι του. Τὸ ἐρώτηµα σχετικὰ µὲ τὸ
ἂν ἡ φιγούρα αὐτοῦ τοῦ ἄντρα ἀνή-
κει στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ἀποτελεῖ τὸ
ἀντικείµενο συζητήσεων γιὰ δεκαε-
τίες. Τὸ 1988, µία διεθνὴς ὁµάδα
ἐρευνητῶν ὕστερα ἀπὸ ἔρευνες µὲ
ἄνθρακα, χρονολόγησε τὶς ἴνες τοῦ
διάσηµου σάβανου µεταξὺ τοῦ
1260 καὶ τοῦ 1390. Παρ’ ὅλα αὐτά,
µία µελέτη τοῦ 2005 ἀπὸ ἕνα χη-
µικὸ ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἐργαστήριο
«Los Alamos» ἀπέρριψε τὴν ἐν
λόγῳ διαπίστωση, ὑποστηρίζοντας
ὅτι ἡ µελέτη τοῦ 1988 πραγµατο-
ποιήθηκε σὲ ἕνα ἐπίθεµα ποὺ το-
ποθετήθηκε στὸ ὕφασµα κατὰ τὴ
µεσαιωνικὴ ἐποχή. Σύµφωνα µὲ
τὴν ἐν λόγῳ ἔρευνα τοῦ 2005, ἡ
Σινδόνη µπορεῖ νὰ εἶναι µεταξὺ
1.300 καὶ 3.000 χρόνων».

Νέα ἔρευνα καταδεικνύει ὅτι ἡ «Σινδόνη 
τοῦ Τορίνο» κατάγεται ἀπὸ τὰς Ἰνδίας

Εἶναι βέβαιο ὅτι γιὰ τὴν ὁµολογία
µας αὐτὴ θὰ µᾶς κρίνουν καὶ θὰ
µᾶς κατακρίνουν οἱ γραικύλοι καὶ οἱ
ξενόδουλοι. Θὰ µᾶς περιγελάσουν
οἱ «ἐξυπνάκηδες». Θὰ µᾶς κατηγο-
ρήσουν οἱ κουλτουριάρηδες. Θὰ
µᾶς ποῦν «παλιὰ µυαλά», καθυ-
στερηµένους, αἰσθηµατίες, ροµαν-
τικούς, σωβινιστὲς αὐτοὶ ποὺ εἶναι
ἀπάτριδες ἢ δῆθεν κοσµοπολίτες
καὶ νεοεποχίτες. Μὰ δὲν θὰ «κιοτέ-
ψουµε» νὰ τὸ ποῦµε κι ἄλλη µία
φορά, πάλιν καὶ πολλάκις, καὶ χίλιες
φορὲς νὰ τὸ διαλαλήσουµε: «Ἡ
ὀµορφότερη πατρίδα τοῦ κόσµου»
εἶναι ἡ πατρίδα µας, ἡ Ἑλλάδα. ∆ὲν
θὰ δειλιάσουµε νὰ κηρύξουµε παν-
τοῦ τὴν ἀγάπη µας, τὸν πόνο µας,
τὸν ἐνθουσιασµό µας γιὰ τὴν
Ἑλλάδα. Αὐτὴ τὴν πατρίδα ποὺ
κοµµάτιασαν µὲ τὰ κόµµατά τους οἱ
ἄσπλαγχνοι οἱ κοµµατάρχες καὶ
τὴν ἔκαναν συντρίµµια�

Σὰν Χριστιανοὶ ἀγαπᾶµε ὅλο τὸν
κόσµο, ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς,
ὅπως προστάζει καὶ τὸ Ἱερὸ Εὐαγ-
γέλιο καὶ ὁ Χριστός µας, ὅπως τὸ
ἐβίωσαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Ἀλλὰ δὲν θὰ
παύσουµε νὰ λέµε, µαζὶ µὲ τὸν ποι-
ητή:

Ὅλες τὶς χῶρες νὰ σᾶς πῶ,
ὅλες τὶς χῶρες ἀγαπῶ,
ποὺ ἄκουσα καὶ εἶδα.

Ἀλλὰ καμμιὰ τόσο πολύ,
σὰν τὴν πατρίδα τὴν καλή,

σὰν τὴ γλυκειὰ πατρίδα.
Τῆς Οἰκουμένης τὰ καλά,

ὅσο κι ἂν εἶναι αὐτὰ πολλά,
μ’ ἐκείνη δὲν τ’ ἀλλάζω,

κι ἂν ἡ πατρίδα τ’ ἀπαιτῆ,
ἀπὸ καμμιὰ δυνατὴ,
θυσία δὲν τρομάζω.

(Γεώργιος Βιζυηνὸς)
Γιατί ᾽ναι ἡ πατρίδα µας ἡ ὀµορ-

φότερη τοῦ κόσµου; ∆ιότι εἶναι ἡ
χώρα τοῦ
ἥλιου. Γεµά-
τη φυσικὸ
φῶς καὶ γε-
µάτη πνευ-
µατικὸ φῶς.
Ποιὰ ἄλλη
χώρα ἔχει
αὐτὸν τὸν
ἥλιο, αὐτὸ
τὸ φῶς;
Ποιὰ ἄλλη
χώρα ἔχει
αὐτὸ τὸ
κλῖµα, αὐτὴ τὴν ἀτµόσφαιρα, ποὺ
ἐπηρεάζει βαθειὰ τὴν ψυχοσύνθε-
ση, τὴν ἰδιοπροσωπία τοῦ Ρωµιοῦ;

Ἥλιέ μου,
ἔβγα ἥλιέ μου,

ποὺ κάνεις τὸ χωράφι
καὶ γεμίζει ἀπὸ χρυσάφι.

(Ζαχαρίας Παπαντωνίου)
Ἡ πατρίδα µας εἶναι ἀδιάκοπα

λουσµένη στὴ θάλασσα, βαπτισµέ-
νη στὴν ὡραία θάλασσά της.
Μεσ’ ἀπὸ κύματα σὲ φῶς λουσμένη,

βγαίν’ ἡ πατρίδα μου. Ὢ τί χαρά!
Ἐκεῖ ἡ μανούλα μου μὲ περιμένει,
θωρεῖ τὴ θάλασσα καὶ λαχταρᾶ.

Τρέξε στὰ πόδια της! Ἀπ’ τ’ ἀκρογιάλι
ρίχνει ἀνήσυχη ἐδῶ ματιά.

Πές της πὼς μ’ ἔφερες ὀπίσω πάλι,
ἐσύ, ποὺ μ’ ἔσυρες στὴν ξενιτειά.

(Ἀριστ. Προβελέγκιος)
Γράφει ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος

γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Φύσι: «Αὐτὴ ἡ
Ἑλληνικὴ φύσις ἡ ἥµερος καὶ
σχεδὸν πτωχὴ εἶναι ἡ ὡραιοτέρα
τοῦ κόσµου. Πῶς; ∆ιατί; Ἕνας Γάλ-
λος σοφός, ἀρχαιολόγος καὶ συγ-
γραφεύς, ὁ ὁποῖος πολλάκις ἐπε-
σκέφθη τὴν Ἑλλάδα τὸ ἐξηγεῖ θαυ-
µάσια� Εἶναι ἡ µοναδικὴ διαύγεια
τῆς ἑλληνικῆς ἀτµόσφαιρας ποὺ σὲ
κάνει νὰ διακρίνης τὰ πλέον ἀπο-
µεµακρυσµένα ἀντικείµενα�
Ὑπάρχουν ὑψώµατα ἀπὸ τὰ ὁποῖα
ὁ θεατὴς ἠµπορεῖ νὰ συλλάβη ὁλό-
κληρον τὴν ἑλληνικὴν χώραν. Νὰ
ἰδῆ βουνὰ ἀλλεπάλληλα εἰς ἀτελεί-
ωτον βάθος� τὰ ὁποῖα συγχέονται
ἐπὶ πλέον µὲ τὸ κυανοῦν τοῦ οὐρα-
νοῦ. Ἔπειτα κοιλάδας, πεδιάδας,
ποταµούς, κόλπους, θαλάσσας,
ἀκρωτήρια, νησιά, ὅλα ὡς ἐπὶ ἄβα-
κος (=σὰν σὲ τραπέζι)� Λοιπόν,
παρόµοιον θέαµα δὲν ἀπαντᾶ κα-
νεὶς πουθενά. Καὶ τὰ ἐπὶ πλέον φη-
µισµένα τοπία τῆς Εὐρώπης -ἔξαφ-
να, τὰ πολυθρύλητα ἑλβετικὰ καὶ
ἰταλικὰ- εἶναι σχετικῶς περιωρισµέ-
να� Ἀπεναντίας ἐδῶ εἰς τὴν Ἑλλά-
δα οἱ ὁρίζοντες εἶναι πάντοτε ἀνοι-
κτοί, ἡ ὀπτικὴ ἀκτὶς ἀπεριόριστος�

Ἀλλὰ ἡ ἀξία τῆς πατρίδας µας
εἶναι ἡ Παράδοση, ὁ Πολιτισµός
της -πνευµατικὸς καὶ λαϊκὸς πολιτι-
σµός, ὁ λαός της. «Ποιὰ ἄλλη φυλὴ
-γράφει ὁ Φ. Κόντογλου- στόλισε τὴ
ζωή της µὲ τέτοια ἀµάραντα λου-
λούδια; Σὲ ποιὰ χώρα τραγουδού-
σανε καὶ ψέλνανε ὅλοι, ἀπὸ τὸν
µικρὸν ὡς τὸν µεγάλον; Ποῦ τε-
χνουργέψανε, σὰν µὲ κάποιο κο-
φτερὸ σµιλάρι τέτοια τραγούδια
παλληκαρίσια, τέτοια ἐρωτικά, τέ-
τοια νανουρίσµατα, τέτοια µοιρολό-
για ποὺ νὰ ραγίζει ἡ γῆς ἀπὸ τὴν
πίκρα; Πουθενά!...».

Χαρὰ σ’ ἐσέ, χώρα λευκὴ
καὶ χώρα εὐτυχισμένη!

Καμμιὰ χώρα σ’ ὅλη τὴ γῆ,
καμμιὰ στὴν οἰκουμένη

δὲν ηὗρε τέτοιο φυλαχτὸ
σὰν τὸ δικό μου μάτι…

(Κωστὴς Παλαμᾶς)
∆ὲν ὑπερβάλλουµε. ∆ὲν βρισκό-

µαστε ἔξω ἀπὸ τὴν πραγµατικότη-
τα. Κι οὔτε εἶναι µόνο δική µας ἀντί-
ληψη. Εἶναι διατυπωµένο ἀπὸ κά-
θε σκεπτόµενον καὶ λόγιον ἄνθρω-
πον τῶν γραµµάτων καὶ τῶν
τεχνῶν ὅτι εἶναι ἡ πατρίδα τῆς Ποί-
ησης, ἡ πατρίδα τοῦ µέτρου καὶ τοῦ
κάλλους, ἡ πατρίδα τῶν Ἐπι-
στηµῶν, ἡ πατρίδα τῆς ∆ηµοκρα-
τίας. Γράφει ὁ Γερµανὸς ποιητὴς
καὶ συγγραφέας Φρειδερίκος Σί-
λερ:
«Ὅπου γυρίσω τὴν σκέψη μου, ὅπου καὶ

νὰ στρέψω τὴν ψυχή μου μπροστά μου
σὲ βλέπω, σὲ βρίσκω. Τέχνη λαχταρῶ,

Ποίηση, Θέατρο,  Ἀρχιτεκτονική; Ἐσὺ
μπροστά μου πρῶτος καὶ   ἀξεπέραστος.

Ἐπιστήμη ἀναζητῶ; Μαθηματικά,
Φιλοσοφία, Ἰατρική, κορυφαῖος 
καὶ ἀνυπέρβλητος. Γιὰ Δημοκρα-
τία διψῶ, Ἰσονομία καὶ Ἰσότητα,

ἐσὺ μπροστά μου, Ἕλληνα… ἀσυν -
 αγώνιστος καὶ ἀνεπισκίαστος…».
Ἡ πατρίδα μας εἶναι ἡ χώρα τοῦ

ἡρωισμοῦ, γῆ ἡρῴων, μάννα ἡρῴων.
Κι αὐτὸ μὲ μιὰ παγκόσμια διαπί-
στωση: Ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν

σὰν Ἕλληνες!!...
…Στὴ μακρινὴ πατρίδα μου

ἔχει εὐωδιὰ καὶ χάρι
τὸ ταπεινότερο δεντρί, 
τὸ πιὸ φτωχὸ χορτάρι,

στοὺς κλώνους τῆς ἀμυγδαλιᾶς
σμίγουν ἀνθοὶ καὶ χιόνια
καὶ φέρνουνε τὴν ἄνοιξι 

γοργὰ τὰ χελιδόνια.
(Γ. Δροσίνης)

Ποιὸς τόπος ἔχει τέτοια ὑπέροχη
Ἱστορία; Ποιὰ γωνιὰ τοῦ πλανήτη
ἔχει τέτοια ὄµορφη καὶ πλούσια
Γλώσσα; Γι’ αὐτὸ λύσσαξαν ὅλοι οἱ
δαίµονες νὰ δολοφονήσουν τὴν
Ἱστορία µας, νὰ καρατοµήσουν τὴν
Γλώσσα µας.
Ὅλα πατρίδα μας! Κι αὐτὰ κι ἐκεῖνα,
καὶ ΚΑΤΙ, ποὔχομε μεσ’ στὴν καρδιὰ
καὶ λάμπει ἀθώρητο σὰν ἥλιου ἀκτῖνα
καὶ κράζει μέσα μας: Ἐμπρὸς παιδιά!

(Ἰ. Πολέμης)
Αὐτὸ τὸ «κάτι» εἶναι τὸ µεγαλύτε-

ρο διαµάντι τῆς Ρωµιοσύνης, τὸ
Φῶς, ὁ Ἥλιος, ἡ ∆όξα της. Εἶναι ἡ
Ὀρθοδοξία της.∆ὲν θὰ τὸ κρύψου-
µε. Ἡ πατρίδα µας εἶναι ἡ πατρίδα
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐδῶ «ἡ δόξα τοῦ
Χριστοῦ». Ἐδῶ, στὸ «σκεῦος τῆς
ἐκλογῆς τῶν λαῶν», τὸ σκεῦος
ἐκλογῆς: ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ἐδῶ ἡ κι-
βωτὸς τῆς
Ὀ ρ θ ο δ ο -
ξίας, ἡ Ρω-
µιοσύνη, τὸ
Βυζάντ ιο .
Ἐδῶ ἡ
Καινὴ ∆ια-
θήκη τῆς Πί-
σ τ ε ω ς ,
γραµµένη
στὰ ἑλλη-
νικὰ ὁλό-
σωµη. Ἐδῶ

ἡ Θεολογία, ἡ Μουσική, ἡ Ὑµνολο-
γία, ὁ ἑλληνικὸς λόγος στὴν ὑπηρε-
σία τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ,
στὴ δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐδῶ ἡ
Τέχνη τοῦ ὑπερβατικοῦ, τοῦ συµβο-
λισµοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῆς
Αἰωνιότητος, τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ. Ἐδῶ οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἐδῶ ἡ
χώρα τῶν ἁγίων.

Στὸ τελευταῖο βιβλίο του «Ἂν
ὑπάρχει ζωή θέλω νὰ ζήσω» τοῦ Σε-
βασµιωτάτου Μητροπολίτου Μεσο-
γαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικολάου
στὸν ἐπίλογό του ἀναφέρονται τὰ
ἑξῆς ἀξιοσηµείωτα: «�Βρέθηκα σὲ
διάφορα ὄµορφα µέρη τοῦ κόσµου
καὶ στὰ ἐνδιάµεσα πέρασα ἀπὸ τὰ
Κύθηρα, τὴ Σάµο, τὴν Πάρο, τὴν Πά-
τµο, τὸ Ἀγαθονήσι, τὴν Σαντορίνη�
Σὲ πόσο καταπληκτικὴ ἀλήθεια χώρα
ζοῦµε! Ἀπίθανες ἐναλλαγὲς τοῦ τοπί-
ου, καταγάλανα νερά, πεντακάθαρος
οὐρανός, ἡλιόλουστες µέρες, σπά-
νιες γεύσεις καὶ µυρωδιές, ἀπερίγρα-
πτη λαογραφία, καρδιακὲς συνήθει-
ες, µοναδικὴ ἱστορία, εἰκόνες πρα-
γµατικοὶ πίνακες, καὶ πολιτισµὸς γε-
µάτος οὐσία, ἕνα ἀληθινὸ θαῦµα. Για-
τί αὐτὸς ὁ τόπος νὰ µὴ εἶναι ὁ καλύτε-
ρος τοῦ κόσµου γιὰ νὰ ζήσει κα-
νείς;�.

�Πῶς µπορεῖ αὐτὸς ὁ τόπος νὰ
περνάει κρίση;� Πῶς γίνεται σὲ
αὐτὸν τὸν τόπο ποὺ διαχρονικὰ διεκδι-
κήθηκε ὁ Θεὸς καὶ πληθωρικὰ ἐκφρά-
στηκε ἡ παρουσία Του, σήµερα νὰ
ρωτᾶµε ποῦ εἶναι ὁ Θεός;� Ἡ Ἑλλά-
δα εἶναι µόνο χώρα φυσικοῦ κάλλους
καὶ ὀµορφιᾶς. Εἶναι κυρίως χώρα ποὺ
φιλοξένησε καὶ ἐξέφρασε τὴν ἀλήθεια.
Τὸν ἔδειξε τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἔζησε.

»Γυρίζεις στὸ παρελθὸν καὶ διαπι-
στώνεις ὅτι ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ
φτιάχνει ἕνα Παρθενῶνα� Τὸ κυνήγι
τῆς ζωῆς µαζί του δηµιουργεῖ σὲ µε-
ταγενέστερους χρόνους ἕνα Ἅγιον
Ὄρος ἢ χιλιάδες βυζαντινὰ καὶ ἄλλα
ἀριστουργηµατικὰ µνηµεῖα. Ἡ ἀνάγ-
κη νὰ χαροῦν οἱ ἄνθρωποι τὴν πα-
ρουσία Του γεµίζει τὸν τόπο µας µὲ
ξωκκλήσια, µὲ ἐκκλησιαστικὰ πανη-
γύρια καὶ γιορτές. Ἡ ἐµπειρία τῆς κοι-
νωνίας Του γεννᾶ θεολογικὲς ἀναβά-
σεις, ὅπου ἡ καρδιὰ ξεπερνάει τὴ δι-
εισδυτικότητα τοῦ νοῦ καὶ εἰσέρχεται
στὴ θέα τῶν µὴ ὁρωµένων. Ἡ ἐπιθυ-
µία τῆς δοξολογίας Του ἐκφράζεται σὲ
µία γλώσσα πραγµατικὰ θεϊκή, ποὺ ἡ
ἀκρίβεια, ἡ πλαστικότητα καὶ ἡ ποιητι-
κότητά της εἶναι ὅ,τι καλύτερο ἀνθρω-
πίνως, γιὰ νὰ περιγραφεῖ τὸ ἀπρόσι-
το µυστήριο τοῦ Θεοῦ�

»Ὅλο αὐτὸ εἶναι ἡ ἱστορία µας, ὁ
πολιτισµός µας, ἡ ταυτότητά µας, τὰ
γονίδιά µας, ἡ ἀνάσα µας, ἡ ζωή µας.
Μὲ µία λέξη ἡ πίστη µας. Σήµερα χά-
σαµε τὴ γλώσσα µας, µιµηθήκαµε τὸ
λίγο, µόνο καὶ µόνο ἐπειδὴ εἶναι ξένο,
προσβάλαµε τὸ πολὺ γιὰ τὸν ἁπλὸ
λόγο ὅτι τὸ κληρονοµήσαµε, στερη-
θήκαµε τὴ δική µας γνώση, κάναµε
συνήθεια τὸ παράξενο, φτώχηνε ἡ
λογική µας� Ἐποχὴ µὲ πολυπρα-
γµοσύνη ἀλλὰ χωρὶς σοφία. Ἀνίκανη
νὰ γεννᾶ πνεῦµα καὶ πολιτισµό, ἀνί-
κανη νὰ µιµεῖται τὸ καλό. Ἐξειδικευµέ-
νη στὸ ἀσύνετο γκέµισµα�».

Πόσος πόνος νὰ βλέπεις τὰ νιᾶτα
τῆς πατρίδας σου ἀδικώντας τὸν ἑαυ-
τό τους, νὰ θαµπώνονται ἀπὸ τὴ µά-
ταιη ὕλη, νὰ ἐγκαταλείπουν τὴν πατρί-
δα. Ὅσο φτωχὴ κι ἂν εἶναι. Ποιὸ
πιστὸ καὶ ἄξιο παιδὶ ἐγκαταλείπει τὴν
στοργική του µάννα; Ὅσο φτωχὴ κι
ἀνήµπορη κι ἂν εἶναι. Εἶναι ὅµως
πλούσια σὲ πνεῦµα, σὲ πίστη, σὲ
ἀληθινὴ ζωή. Παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος
παιδιά� πέρα κεῖ στὰ ξένα πάρτε
«µόνο λίγο χῶµα, χῶµα ἑλληνικό».

Ἡ ὀμορφότερη Πατρίδα τοῦ κόσμου
Τοῦ Ἀρχιµ. Ἰωαννικίου Καθηγουµένου 

Ἱ. Μ. Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Σοχοῦ
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1. Εἰσαγωγή
Συχνὰ στὴν ζωή µας, ἰδίως σὲ

περιπτώσεις δοκιµασιῶν καὶ περι-
πετειῶν, ἀναδύεται ἀπὸ µέσα µας
τὸ ἐρώτηµα γιὰ τὴν πρόνοια τοῦ
Θεοῦ. Τὸ ἴδιο συµβαίνει καὶ στὶς πε-
ριπτώσεις καταστροφικῶν φυ-
σικῶν φαινοµένων, ὅπως σεισµῶν
κ.λπ. Καὶ τότε προβληµατίζονται
κάποιοι ἄνθρωποι γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρ-
χει κάποια συγκρατητικὴ καὶ κυβερ-
νητικὴ δύναµι τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία νὰ
ἐπιβλέπη τὸ σύµπαν καὶ τὴν γῆ.

Ἂς δοῦµε τί διδάσκει ἡ θεολογία
τῆς Ἐκκλησίας µας γιὰ τὴν θεία
πρόνοια ἀκολούθως1:

«Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι µιὰ
ἀπὸ τὶς πιὸ µεγάλες ἀλήθειες τῆς
πίστεώς µας. Συγκινεῖ πάντοτε τὴν
καρδιά µας, ἀναπαύει τὸ πνεῦµα,
µᾶς δίνει θάρρος καὶ δύναµι στὸν
ἀγῶνα τῆς ζωῆς»2.

2. Θεολογικὴ προσέγγισις
α. Ἡ λέξις πρόνοια εἶναι ἀρχαι-

οελληνικὴ καὶ σηµαίνει τὴν φροντί-
δα καὶ µέριµνα γιὰ κάτι. «Εἶναι δὲ
πρὸς τιµὴν τῶν Ἑλλήνων ὅτι αὐτοὶ
πρῶτοι ἐπενόησαν τὸν ὅρο ‘θεία
πρόνοια’, γιὰ νὰ δηλώσουν τὴν
φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κό-
σµο»3.

«Ἡ θεία πρόνοια εἶναι ἡ στοργικὴ
ἐκείνη ἐνέργεια καὶ φροντίδα, µὲ
τὴν ὁποία ὁ Θεὸς συντηρεῖ ὅλα τὰ
δηµιουργήµατά του καὶ κατευθύνει
τὸ καθένα στὴν πραγµατοποίησι
τοῦ σκοποῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ δηµι-
ούργησε»4. Κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη
τὸν ∆αµασκηνό: «Πρόνοια τοίνυν
ἐστὶν ἐκ Θεοῦ εἰς τὰ ὄντα γινοµένη
ἐπιµέλεια. Καὶ πάλιν· Πρόνοιά ἐστι
βούλησις Θεοῦ, δι’ ἣν πάντα τὰ
ὄντα τὴν πρόσφορον διεξαγωγὴν
λαµβάνει»5.

Ἡ πρόνοια εἶναι κοινὴ ἐνέργεια
τῆς Ἁγίας Τριάδος: «Πᾶσα προ-
νοητικὴ θεία ἐνέργεια, ἔχουσα ὡς
δέκτην εἴτε τὴν αἰσθητήν, εἴτε τὴν
ὑπερ αισθητὴν κτίσιν, δηλαδὴ τὸν
ἀγγελικὸν κόσµον, εἶναι µία, συντε-
λουµένη καὶ ἐπιτυγχανοµένη ὑπὸ
τῆς ἁγίας Τριάδος, ὑπὸ τοῦ Πα-
τρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύ-
µατος. Ἡ συντηρητικὴ καὶ κυβερνη-
τικὴ αὐτὴ ἐνέργεια, παρὰ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἐπιτελεῖται καὶ ὑπὸ τῶν
τριῶν θείων ὑποστάσεων δὲν εἶναι
τριπλῆ, δὲν χωρίζεται, βάσει τοῦ
ἀριθµοῦ τῶν ἐνεργούντων προσώ-
πων, ἀλλ’ εἶναι µία, βάσει τῆς κατ’
οὐσίαν ταυτότητος αὐτῶν»6.

Ἡ πρόνοια εἶναι ἰδιότης τοῦ ποι-
ητοῦ Θεοῦ. «Ἀνάγκη γὰρ τὸν αὐτὸν
εἶναι ποιητὴν τῶν ὄντων καὶ προ-
νοητήν· οὔτε γὰρ πρέπον οὔτε ἀκό-
λουθον ἄλλον µὲν ποιητὴν εἶναι
τῶν ὄντων, ἄλλον δὲ προνοητήν·
οὕτω γὰρ ἐν ἀσθενείᾳ πάντως εἰσὶν
ἀµφότεροι, ὁ µὲν τοῦ ποιεῖν, ὁ δὲ
τοῦ προνοεῖν. Ὁ Θεὸς τοίνυν ἐστὶν
ὅ τε ποιητὴς καὶ προνοητής, καὶ ἡ
ποιητικὴ δὲ αὐτοῦ δύναµις καὶ ἡ
συν εκτικὴ καὶ ἡ προνοητικὴ ἡ
ἀγαθὴ αὐτοῦ θέλησίς ἐστι»7.

β. Κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν ∆α-
µασκηνὸ ἔχοµε διάφορα εἴδη καὶ
µορφὲς τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ
πρὸς τὸ σύµπαν καὶ πρὸς τὸν
ἄνθρωπο. Μᾶς διδάσκει σχετικῶς:
«Τῆς δὲ προνοίας τὰ µὲν κατ’ εὐδο-
κίαν ἐστί, τὰ δὲ κατὰ συγχώρησιν·
Κατ’ εὐδοκίαν µέν, ὅσα ἀναντιρρή-
τως εἰσὶν ἀγαθά, κατὰ συγχώρησιν
δὲ εἴδη πολλά. Συγχωρεῖ γὰρ πολ-
λάκις καὶ τὸν δίκαιον περιπεσεῖν
συµφοραῖς, ἵνα τὴν ἐν αὐτῷ λανθά-
νουσαν ἀρετὴν δείξῃ τοῖς ἄλλοις ὡς
ἐπὶ τοῦ Ἰώβ»8. Ἡ θεία πρόνοια,
δηλ. διακρίνεται σὲ κατ’ εὐδοκίαν
καὶ σὲ κατ’ ἀνοχὴν τοῦ Θεοῦ, σὲ
πράγµατα τὰ ὁποῖα ἐπιθυµεῖ καὶ σὲ
πράγµατα τὰ ὁποῖα ἀνέχεται νὰ γί-
νουν.

Μορφὴ προνοίας τοῦ Θεοῦ πρὸς
τὸν ἄνθρωπο εἶναι καὶ ἡ θεία ἐγκα-
τάλειψις. Πάλι µᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός: «Τῆς δὲ
ἐγκαταλείψεώς εἰσιν εἴδη δύο· ἔστι
γὰρ ἐγκατάλειψις οἰκονοµικὴ καὶ
παιδευτικὴ καὶ ἔστιν ἐγκατάλειψις
τελεία ἀπογνωστική. Οἰκονοµικὴ
µὲν καὶ παιδευτικὴ ἡ πρὸς διόρθω-
σιν καὶ σωτηρίαν καὶ δόξαν τοῦ πά-
σχοντος γινοµένη ἢ καὶ πρὸς
ἄλλων ζῆλον καὶ µίµησιν ἢ καὶ
πρὸς δόξαν Θεοῦ· ἡ δὲ τελεία ἐγκα-
τάλειψις, ὅτε τοῦ Θεοῦ πάντα πρὸς
σωτηρίαν πεποιηκότος ἀνεπαίσθη-
τος καὶ ἀνιάτρευτος, µᾶλλον δὲ
ἀνίατος ἐξ οἰκείας προθέσεως δια-
µείνῃ ὀ ἄνθρωπος· τότε παραδίδο-
ται εἰς τελείαν ἀπώλειαν ὡς ὁ Ἰού-
δας. Φείσεται ἡµῶν ὁ Θεὸς καὶ ἐξε-
λεῖται τῆς τοιαύτης ἐγκαταλείψε-
ως»9.

Ἄλλη διάκρισις τῆς θείας προ-
νοίας εἶναι σὲ συντηρητικὴ καὶ κυ-
βερνητικὴ τῆς κτίσεως ἐνέργεια.

γ. Περιεχόµενο τῆς θείας προ-
νοίας πρὸς τὸ σύµπαν εἶναι κατὰ
πρῶτον ἡ συντήρησις τοῦ κόσµου.
Ἡ συντηρητικὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ
συνυπάρχει µὲ τὴν ἀρχὴ τῆς κτίσε-
ως: «Εἰ γὰρ λέγοι τις, ὅτι κατὰ τὴν
ἐξ ἀρχῆς γένεσιν εἱρµῷ προβαίνει
τὸ πρᾶγµα, τοῦτο ἂν εἴη λέγων, ὅτι
τῇ κτίσει συνυπάρχει πάντως ἡ
πρόνοια. Τὸ γὰρ εἱρµῷ προβαίνειν
τὸ κτισθέν, δηλοῖ τῇ κτίσει συγκα-
ταβεβλῆσθαι τὴν πρόνοιαν. Προ-
νοίας γὰρ ἡ µετὰ τὴν κτίσιν διεξα-
γωγὴ τῶν ὄντων· καὶ οὕτω οὐδὲν
ἂν ἄλλο λέγοι, ἢ τὸν αὐτὸν εἶναι
ποιητὴν ἅµα καὶ προνοητὴν τῶν
ὄντων»10. Ὁ Θεὸς ὡς ∆ηµιουργὸς
καὶ Ποιητὴς τοῦ σύµπαντος κό-
σµου εἶναι συγχρόνως καὶ ὁ συν-
τηρῶν αὐτό. Τὸ σύµπαν συντη-
ρεῖται καὶ διατηρεῖται στὴν ὕπαρξι
µέσῳ τῶν ἀκτίστων θείων ἐνερ-
γειῶν, µέσῳ τῆς συντηρητικῆς
προνοίας τοῦ Θεοῦ πρὸς αὐτό.
Ὅπως γράφεται καὶ στοὺς Ψαλ-
µούς: «ἀντανελεῖς τὸ πνεῦµα
αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι καὶ εἰς τὸν
χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσι» (Ψαλµ.
103: 29).

Κατὰ τὴν ἄποψι συγχρόνου θεο-
λόγου: «πρόνοια τοῦ Θεοῦ, λοιπόν,

εἶναι ἡ ἄπαυστη παρουσία τοῦ
Θεοῦ στὴν κτίση καὶ στὴν ἱστορία,
τὸ συνεχὲς κτίσιµο τοῦ κόσµου, ἡ
ἀκατάληκτη πορεία σὲ µελλοντι-
κοὺς ὁρίζοντες ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ
ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐξάλλου ἡ πρόνοια
εἶναι συνδεδεµένη µὲ τὴ θαυµα-
τουργικὴ θεία παρουσία. Πρόνοια
καὶ θαῦµα εἶναι, κατὰ περιεχόµενο
ζωῆς πάντοτε, ἔννοιες ταυτόση-
µες»11.

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐνυπάρ-
χει ὡς φυσικὸς νόµος στὰ δηµι-
ουργήµατα. ∆ιδάσκει ὁ ἅγιος Βα-
σίλειος σχετικῶς: «Ὁρᾷς τὴν θεί-
αν διάταξιν πάντα πληροῦσαν, καὶ
διὰ τῶν µικροτάτων διήκουσαν.
Ἰχθὺς οὐκ ἀντιλέγει νόµῳ Θεοῦ, καὶ
ἄνθρωποι σωτηρίων διδαγµάτων
οὐκ ἀνεχόµεθα. Μὴ καταφρόνει
τῶν ἰχθύων, ἐπειδὴ ἄφωνα καὶ
ἄλογα παντελῶς, ἀλλὰ φοβοῦ µὴ
καὶ τούτων ἀλογώτερος ᾖς, τῇ δια-
ταγῇ τοῦ κτίσαντος ἀνθιστάµενος.
Ἄκουε τῶν ἰχθύων µονονουχὶ
φωνὴν ἀφιέντων δι’ ὧν ποιοῦσιν,
ὅτι εἰς διαµονὴν τοῦ γένους τὴν
µακρὰν ταύτην ἀποδηµίαν στελλό-
µεθα. Οὐκ ἔχουσιν ἴδιον λόγον,
ἔχουσι δὲ τὸν τῆς φύσεως νόµον
ἰσχυρῶς ἐνιδρυµένον, καὶ τὸ πρα-
κτέον ὑποδεικνύντα»12. Μέσῳ τῶν
φυσικῶν νόµων συντηρεῖται καὶ
διατηρεῖται στὴν ὕπαρξι καὶ στὴν
τάξι τὸ σύνολο τῶν δηµιουργηµά-
των τοῦ Θεοῦ.

δ. Ἀκόµη, µὲ τὴν πρόνοιά Του ὁ
Τριαδικὸς Θεὸς κυβερνᾶ τὸ σύµ-
παν, τὸ ὁποῖο ἔχει δηµιουργήση.
«Ἡ διακρατοῦσα τὸν κόσµον, τοῦ
Θεοῦ πρόνοιά ἐστι. Καὶ οὐκ ἔστι τό-
πος οὐδεὶς ἔρηµος τῆς προνοίας.
Πρόνοια δέ ἐστιν, αὐτοτελὴς λόγος
τοῦ Θεοῦ, ὁ τυπωτικὸς τῆς εἰς τὸν
κόσµον ἐρχοµένης ὕλης καὶ δηµι-
ουργὸς καὶ τεχνίτης τῶν γινοµένων
ἁπάντων. Οὐδὲ γὰρ οἷόν τε τὴν
ὕλην διακοσµεῖσθαι χωρὶς τῆς δια-
κρινούσης δυνάµεως τοῦ λόγου, ὅς
ἐστιν εἰκὼν καὶ σοφία καὶ πρόνοια
τοῦ Θεοῦ»13.

Γι’ αὐτὸ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ
ἀφορᾶ ὁλόκληρο τὴν κτίσι: «Προ-
νοεῖ δὲ ὁ Θεὸς πάσης τῆς κτίσεως
καὶ διὰ πάσης τῆς κτίσεως εὐερ-
γετῶν καὶ παιδεύων καὶ δι’ αὐτῶν
πολλάκις τῶν δαιµόνων ὡς ἐπὶ τοῦ
Ἰὼβ καὶ τῶν χοίρων»14.

Ἡ κυβερνητικὴ πρόνοια τοῦ
Θεοῦ, φανερώνεται, κατὰ τὸν ἅγιο
Βασίλειο, καὶ στὴν ἀναπαραγωγικὴ
ἱκανότητα τῶν ζώων: «Τὰ εὐαλωτό-
τερα τῶν ζῴων, πολυγονώτερα.
∆ιὰ τοῦτο πολυτόκοι λαγωοί, καὶ
αἶγες ἄγριαι, καὶ πρόβατα ἄγρια δι-
δυµοτόκα, ἵνα µὴ ἐπιλείπῃ τὸ γένος
ὑπὸ τῶν αἱµοβόρων ἐκδαπανώµε-
νον. Τὰ δὲ φθαρτικὰ τῶν ἄλλων,
ὀλιγοτόκα. Ὅθεν λέοντος ἑνὸς µό-
λις ἡ λέαινα µήτηρ γίνεται»15.

ε. Ἐκεῖ, ὅµως, ὅπου φαίνεται
εὐκρινέστερα ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ
εἶναι πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ὁ
ἄνθρωπος, ὡς κορωνὶς τῆς ἐπὶ γῆς
δηµιουργίας καὶ ὡς τὸ ἀγαπηµένο
δηµιούργηµα τοῦ Θεοῦ, λαµβάνει
ἐκ περισσοῦ τὶς ἐνέργειες καὶ τὰ
δῶρα τῆς θείας προνοίας. Αὐτὸ τὸ
µαρτυροῦν ἡ Π.∆., ἡ Κ.∆. τὰ πατε-
ρικὰ κείµενα, καθὼς καὶ ἡ ἐµπειρία
τῶν πιστῶν καὶ τῶν ἁγίων ὅλων
τῶν ἐποχῶν.

Ἐπὶ παραδείγµατι στὴν Π.∆.: «Ἡ
θεία πρόνοια µὲ ἀγγέλους προστα-
τεύει τὸν Λὼτ στὴ γῆ τῶν Σοδόµων
καὶ Γοµόρρας, σώζει τὸν Ἰωσὴφ
ἀπὸ τὴ φονικὴ µανία τῶν ἀδελφῶν
του καὶ τὸν κάνει δεύτερο βασιληᾶ
τῆς Αἰγύπτου. Ἐλευθερώνει τοὺς
Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὴν τυραννία τῶν
Φαραὼ καὶ τοὺς ἐγκαθιστᾷ ἀφεν-
τάδες στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας»16.

Ἀνάλογες µαρτυρίες ἔχοµε καὶ
στὴν Κ.∆. µὲ χαρακτηριστικὰ τὰ κεί-
µενα ὅπου ὁ Κύριος µᾶς προτρέπει
νὰ ἀποδιώξωµε τὴν ἀγωνιώδη
βιωτικὴ µέριµνα, βλέποντες τὰ κρί-
να τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ.

Ἀπὸ τὶς πολλὲς µαρτυρίες τῶν
ἁγίων Πατέρων ἀναφέροµε τὴν δι-
δασκαλία τοῦ ἁγίου ∆ωροθέου:
«Καλόν ἐστιν, ἀδελφοί, καθὼς ἀεὶ
λέγω ὑµῖν, ἕκαστον πρᾶγµα ἐπὶ τὸν
Θεὸν ἀνάγειν καὶ λέγειν ὅτι οὐδὲν
ἐκτὸς τοῦ Θεοῦ γίνεται· ἀλλὰ πάν-
τως οὕτως οἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι καλόν
ἐστι καὶ συµφέρον, καὶ οὕτως ἐποί-
ησε, κἂν ἔχῃ ἔξωθεν αἰτίαν τινὰ τὸ
πρᾶγµα � Ἀλλὰ τὸ ἀκριβέστερον
καὶ ὠφελιµότερον τοῦτο µᾶλλόν
ἐστιν, ὅτι οὕτως οἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι
συµφέρει τῇ ψυχῇ µου, καὶ οὕτως
ἐγένετο· οὐδὲν γάρ ἐστιν ὧν ποιεῖ ὁ
Θεός, ὅτι οὐκ ἔστι καλόν, ἀλλὰ
πάντα καλὰ καὶ καλὰ λίαν. Οὐ δεῖ
οὖν ἀθυµεῖν τινα ἐπὶ τοῖς συµβαί-
νουσιν, ἀλλὰ πάντα, ὡς εἶπον, ἐπὶ
τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἀναφέρειν
καὶ ἀναπαύεσθαι»17. Καὶ τονίζει ὁ
ἴδιος: «πάντα προνοίᾳ Θεοῦ γίνεται
πρὸς τὸ συµφέρον ἑκάστῳ»18 καὶ
«οὐδὲν ἐγχωρεῖ ἄνευ τῆς προνοίας
τοῦ Θεοῦ γενέσθαι ἡµῖν»19.

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι πολυ-
µήχανος καὶ εὐµήχανος. «Χρὴ δὲ
εἰδέναι, ὡς πολλοὶ εἰσιν οἱ τρόποι
τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας καὶ µήτε
λόγῳ ἑρµηνευθῆναι µήτε νῷ περι-
ληφθῆναι δυνάµενοι»20. Ἐκδηλώ-
νεται µὲ πολλοὺς καὶ ποικίλους τρό-
πους, οἱ ὁποῖοι ἀποδεικνύουν τὸ
µέγεθος τῆς φιλανθρωπίας τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν ἀνθρω-
πότητα.

στ. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ σχετίζε-
ται καὶ συνδέεται µὲ αὐτό, τὸ ὁποῖο
ὀνοµάζεται προορισµὸς (πρόγνω-
σις) τοῦ Θεοῦ. «Χρὴ γινώσκειν, ὡς
πάντα µὲν προγινώσκει ὁ Θεός, οὐ
πάντα δὲ προορίζει· προγινώσκει
γὰρ καὶ τὰ ἐφ’ ἡµῖν, οὐ προορίζει δὲ
αὐτά· οὐ γὰρ θέλει τὴν κακίαν γενέ-
σθαι οὐδὲ βιάζεται τὴν ἀρετήν.
Ὥστε τῆς θείας προγνωστικῆς κε-
λεύσεως ἔργον ἐστὶν ὁ προορι-
σµός. Προορίζει δὲ τὰ οὐκ ἐφ’ ἡµῖν
κατὰ τὴν πρόγνωσιν αὐτοῦ· ἤδη
γὰρ κατὰ τὴν πρόγνωσιν αὐτοῦ
προέκρινε πάντα ὁ Θεὸς κατὰ τὴν
ἀγαθότητα καὶ τὴν δικαιοσύνην

αὐτοῦ»21. Ἐπ’ οὐδενί, βεβαίως, ἡ
θεία πρόνοια (ἢ ἡ θεία πρόγνωσις)
δὲν παραβιάζει τὸ αὐτεξούσιο τοῦ
ἀνθρώπου: «Χρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι
ἡ µὲν αἵρεσις τῶν πρακτῶν ἐφ’ ἡµῖν
ἐστι, τὸ δὲ τέλος τῶν µὲν ἀγαθῶν
τῆς τοῦ Θεοῦ συνεργίας δικαίως
συνεργοῦντος τοῖς προαιρουµένοις
τὸ ἀγαθὸν ὀρθῷ τῷ συνειδότι κατὰ
τὴν πρόγνωσιν αὐτοῦ, τῶν δὲ πο-
νηρῶν τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ

Θεοῦ πάλιν κατὰ τὴν πρόγνωσιν
αὐτοῦ δικαίως ἐγκαταλιµπάνον-
τος»22.

Ὅπως ὑπογραµµίζει καὶ σύγ-
χρονος θεολόγος: «πρόνοια ση-
µαίνει τὰς ἀποφάσεις τῆς θείας
βουλῆς σχετιζοµένας πρὸς τὴν
ἀνθρωπίνην ἐλευθερίαν, ἀποφά-

σεις τεθεµελιωµένας ἐπὶ τῆς προ-
γνώσεως τῶν ἐλευθέρων πράξεων
τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι µία βουλὴ
πάντοτε σωτήριος, ἡ ὁποία γνωρί-
ζει νὰ δηµιουργῇ ἓν µεγαλύτερον
ὄφελος διὰ τοὺς ἀνθρώπους καθ’
ὅλας τὰς ἀλλεπαλλήλους µετα-
βολὰς τῶν παραπλανήσεών των,
µὲ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος θὰ µάθῃ νὰ ἀναγνωρίζῃ τὸ θέ-
ληµα τοῦ Θεοῦ»23.

ζ. Πῶς συµβιβάζεται, ὅµως, ἡ
ὕπαρξις τοῦ κακοῦ µὲ τὴν θεία πρό-
νοια; Ἡ θεία πρόνοια, καθὼς καὶ ἡ
θεία φιλανθρωπία, συχνὰ κατηγο-
ροῦνται ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς: «οὐδεὶς
γοῦν σπουδαῖος καὶ κατ’ ἀρετὴν
βιῶν αἰτιᾶται τὴν Πρόνοιαν, ἀλλ’ εἴ
τις φαῦλος καὶ ἔξω τῶν ὁδῶν αὐτοῦ
βεβηκώς»24. Ὅταν συµβαίνουν
ἀταξίες στὴν κτίσι καὶ περιπέτειες
στὸν ἄνθρωπο, κάποιοι κατηγο-
ροῦν τὸν Θεὸ ὅτι δῆθεν δὲν προ-
νοεῖ πλέον γιὰ τὴν σωτηρία τῆς
ἀνθρωπότητος. Αὐτὸ θεολογικῶς
ἔχει ὀνοµασθῆ ὡς θεοδικία· τρό-
πον τινὰ δικάζεται ὁ Θεὸς γιὰ τὴν
ὕπαρξι τοῦ κακοῦ µέσα στὸν κόσµο
καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πάσχουν καὶ
ὑποφέρουν οἱ δίκαιοι. Τὸ βιβλίο τοῦ
Ἰὼβ στὴν Π.∆. ἀναφέρεται σὲ αὐτὸ
τὸ ζήτηµα καὶ µᾶς διδάσκει ὅτι οἱ
βουλὲς καὶ τὰ κρίµατα τοῦ Θεοῦ
εἶναι ἀνεξερεύνητα καὶ ἄγνωστα
στοὺς πεπερασµένους ἀνθρώ-
πους. Γι’ αὐτὸ χρειάζεται νὰ θαυ-
µάζεται ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἔστω
κι ἂν δὲν κατανοεῖται πλήρως:
«Χρὴ τοίνυν τούτοις προσ έχοντας
πάντα θαυµάζειν, πάντα ἐπαινεῖν,
πάντα ἀνεξετάστως ἀποδέχεσθαι
τὰ τῆς προνοίας ἔργα, κἂν φαίνηται
τοῖς πολλοῖς ἄδικα διὰ τὸ ἄγνωστον
καὶ ἀκατάληπτον εἶναι τοῦ Θεοῦ τὴν
πρόνοιαν. Πάντα δὲ λέγω τὰ οὐκ
ἐφ’ ἡµῖν· τὰ γὰρ ἐφ’ ἡµῖν οὐ τῆς
προνοίας ἐστίν, ἀλλὰ τοῦ ἡµετέρου
αὐτεξουσίου»25.

η. Ποιά σχέσι ἔχουν οἱ φυσικοὶ
νόµοι µὲ τὶς θαυµαστὲς παρεµβά-
σεις τοῦ Θεοῦ στὴν κτίσι; Ἔµµεσος
πρόνοια τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν κόσµο
εἶναι οἱ φυσικοὶ νόµοι: «Ἔµµεση
ἐπέµβασις εἶναι, ὅταν τρόπον τινὰ
χρησιµοποιεῖ ὁ Θεὸς τοὺς φυσι-
κοὺς νόµους καὶ τὶς ἰδιότητες, ποὺ ὁ
ἴδιος ἔβαλε σὲ κάθε κτίσµα του, γιὰ
νὰ διατηρῇ ἔτσι καὶ κατευθύνῃ
αὐτά»26. Τουναντίον ἄµεσος πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ θαῦµα:
«Ἐκεῖ ὅµως ποὺ φαίνεται πιὸ κα-
θαρὰ ἡ ἄµεση ἐπέµβασις τοῦ Θεοῦ
εἶναι τὸ θαῦµα. ∆ιότι τότε γίνεται µὲ
τὴ θεία δύναµι κάτι τὸ ἐντελῶς
ἔκτακτο, ξένο ἢ καὶ ἀντίθετο πρὸς
τοὺς φυσικοὺς νόµους»27.

3. Ἠθικὴ προσέγγισις
Τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα δόγµατα

τῆς Ἐκκλησίας, τὰ σχετικὰ µὲ τὴν
θεία πρόνοια, ἔχουν ἠθικὲς προ-
εκτάσεις καὶ συνέπειες στὴν ζωή
µας.

α. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς θείας προνοίας
καὶ ἡ ἐµπιστοσύνη µας σὲ αὐτὴ µᾶς
ὠθεῖ σὲ ἀποδίωξι ὅλων τῶν βιω-
τικῶν µεριµνῶν καὶ τοῦ ἄγχους. Ὁ
Κύριος µὲ µία θαυµάσια διδαχή του
µᾶς διδάσκει νὰ ἐµπιστευόµαστε
τὴν θεία πρόνοια καὶ νὰ µὴ µερι-
µνοῦµε µὲ ἀγωνία καὶ ἄγχος γιὰ τὸ
µέλλον.

«∆ιὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν, µὴ µε-
ριµνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑµῶν τί φάγητε καὶ
τί πίητε, µηδὲ τῷ σώµατι ὑµῶν τί
ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν
ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶµα τοῦ
ἐνδύµατος; ἐµβλέψατε εἰς τὰ πε-
τεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρου-
σιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγου-
σιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑµῶν
ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑµεῖς
µᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ ἐξ
ὑµῶν µεριµνῶν δύναται προσθεῖναι
ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ
περὶ ἐνδύµατος τί µεριµνᾶτε; κατα-
µάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς
αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω
δὲ ὑµῖν ὅτι οὐδὲ Σολοµὼν ἐν πάσῃ
τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν
τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ,
σήµερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβα-
νον βαλλόµενον, ὁ Θεὸς οὕτως
ἀµφιέννυσιν, οὐ πολλῷ µᾶλλον
ὑµᾶς, ὀλιγόπιστοι; µὴ οὖν µεριµνή-
σητε λέγοντες, τί φάγωµεν ἤ τί πίω-
µεν ἤ τί περιβαλώµεθα; πάντα γὰρ
ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ

πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε
τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δι-
καιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα
προστεθήσεται ὑµῖν. Μὴ οὖν µερι-
µνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ
αὔριον µεριµνήσει τα ἑαυτῆς·
ἀρκετὸν τῇ ἡµέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς»28.

Σηµειώνει σύγχρονος θεολόγος:
«Τὰ ἀνεκτίµητα αὐτὰ λόγια τοῦ Κυ-

ρίου [Ματθ. 6: 25-34] θὰ ἔπρεπε
νὰ τὰ ξέρωµε ἀπ’ ἔξω, νὰ τὰ λέ-
µε στὸν ἑαυτόν µας, νὰ τὰ λέµε
στοὺς ἄλλους, νὰ τὰ συζητοῦµε
πάντοτε µεταξύ µας καὶ µάλιστα,

ὅταν δύσ κολες περιστάσεις καὶ µε-
γάλες µέριµνες καὶ ἀπελπιστικὲς
σκέψεις σκοτεινιάζουν τὸν οὐρανὸ
τῆς ψυχῆς µας. Γιατὶ ν’ ἀνησυχοῦµε
καὶ νὰ στενοχωριώµαστε γιὰ τὴ ση-
µερινὴ καὶ τὴν αὐριανὴ ἡµέρα καὶ
ὅλες τὶς ἡµέρες τῆς ζωῆς µας; Γιατί
νὰ ἀφίνωµε τὴν καρδιά µας νὰ πι-
κραίνεται, ἀφοῦ ὁ Θεός, ὁ πανάγα-
θος καὶ στοργικὸς πατέρας µας,
φροντίζει γιὰ µᾶς; Αὐτὸς ποὺ µᾶς
ἔδωσε τὴ ζωὴ δὲν θὰ µᾶς δώσῃ καὶ
τὴν τροφὴ γιὰ τὴν συντήρησι τῆς
ζωῆς: Αὐτὸς ποὺ µᾶς ἔδωσε τὸ
σῶµα, δὲν θὰ µᾶς δώσῃ καὶ τὸ
ἔνδυµα τοῦ σώµατος; Ἀφοῦ µᾶς
ἐχάρισε τὸ ἀνώτερο καὶ πολυτιµότε-
ρο, τὴ ζωὴ καὶ τὸ σῶµα, δὲν θὰ µᾶς
προσφέρῃ τὸ ἀσύγκριτα κατώτερο,
τὴν τροφὴ καὶ τὸ ἔνδυµα;»29.

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ δὲν περιο-
ρίζεται µόνον στὶς ὑλικὲς – βιωτικὲς
ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἐπε-
κτείνεται καὶ στὶς ἀνάγκες τῆς ψυχῆς
του· ἐκεῖ µάλιστα ἐπιµένει. «Χίλιες
δυὸ περιστάσεις µᾶς φέρνει κάθε
µέρα, γιὰ νὰ κατευθύνῃ καὶ κυβερ-
νήσῃ τὴ ζωή µας πρὸς τὸ θεῖο του
θέληµα. Ἕνα κήρυγµα ποὺ θὰ πα-
ρακολουθήσωµε, µιὰ καλὴ συµ-
βουλὴ ποὺ θὰ ἀκούσωµε, ἕνα οἰκο-
δοµητικὸ βιβλίο ποὺ θὰ πέσῃ στὰ
χέρια µας, ἕνα καλὸ παράδειγµα
ποὺ θὰ ἰδοῦµε, µιὰ θλῖψις, µιὰ περι-
πέτεια, µιὰ ἀσθένεια, µιὰ εὐλογία
στὰ ἔργα τῶν χειρῶν µας καὶ καρ-
ποφορία στοὺς ἀγρούς µας, ὅλα
αὐτὰ καὶ ἀναρίθµητα ἄλλα, ἀπὸ τὸ
πιὸ µεγάλο γεγονὸς τῆς ζωῆς µας
ὣς τὴν πιὸ µικρὴ καὶ ἀσήµαντη λε-
πτοµέρεια, εἶναι ἐπεµβάσεις καὶ
ἐνέργειες τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ,
γιὰ νὰ κυβερνήσῃ καὶ νὰ κατευθύνῃ
πρὸς τὸ καλὸ τὴ ζωή µας»30.

β. Μὲ τὴν πεποίθησι ὅτι ὑπάρχει
καὶ ἐνεργεῖ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ
στὴν ζωή µας καταφεύγοµε οἱ πιστοὶ
στὸν Κύριο καὶ στοὺς ἁγίους µας:
«πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ
Θεῷ παραθώµεθα», ὁµολογοῦµε
καὶ εὐχόµαστε σὲ κάθε θεία λειτουρ-
γία. Εἴµαστε πεπεισµένοι ὅτι ὁ φι-
λάνθρωπος Κύριος καὶ οἱ µιµητές
Του ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας, θὰ
µᾶς συνδράµουν στὶς ἀνάγκες καὶ
δυσκολίες τῆς ζωῆς µας. Ἡ πρὸς τὰ
ἄλογα δηµιουργήµατα µεγίστη πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ ὠθεῖ καὶ ἐµᾶς σὲ πί-
στι καὶ ἐλπίδα: «Ταῦτά σοι εἰς προ-
τροπὴν τοῦ αἰτεῖν παρὰ Θεοῦ τὰ
πρὸς σωτηρίαν διὰ τῆς περὶ τὰ ἄλο-
γα τοῦ Θεοῦ προνοίας νενοµοθέτη-
ται. Τί οὐκ ἂν γένοιτο τῶν παραδό-
ξων ἕνεκεν σοῦ, ὃς κατ’ εἰκόνα γέ-
γονας τοῦ Θεοῦ, ὅπουγε ὑπὲρ ὄρνι-
θος οὕτω µικρᾶς ἡ µεγάλη καὶ φο-
βερὰ κατέχεται θάλασσα, ἐν µέσῳ
χειµῶνι γαλήνην ἄγειν ἐπιτα -
χθεῖσα;»31.

γ. Γι’ αὐτὸ ὁ ἐµπιστευόµενος τὴν
θεία πρόνοια πιστὸς καταφεύγει
στὶς δύσκολες στιγµὲς τῆς ζωῆς του
στὴν προσευχὴ καὶ στὴν ἐλπίδα:
«Κύριος ποιµαίνει µοι καὶ οὐδέν µοι
ὑστερήσει»32, ἐπαναλαµβάνοµε
µαζὶ µὲ τὸν Ψαλµωδὸ καὶ εἴµαστε σί-
γουροι ὅτι δὲν θὰ µᾶς λείψη κάτι. Ἡ
θεία πρόνοια, κατὰ τὴν πίστι τῶν
Ὀρθοδόξων, θὰ ἐνεργήση στὴν κα-
τάλληλο γιὰ τὴν πνευµατική µας
σωτηρία στιγµή. «Μὴ ζήτει τοῦτο,
µηδὲ περιεργάζου, ἀλλὰ παραχώρει
τῷ ἀκαταλήπτῳ τῆς τοῦ Θεοῦ προ-
νοίας τοῦ καιροῦ τὴν ἐπιτηδειότη-
τα»33, µᾶς συµβουλεύει ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστοµος.

δ. Ἡ τήρησις τοῦ θείου θελήµατος
καὶ ἡ ἐπιδίωξις τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς
κατὰ Χριστὸν ζωῆς, συµφώνως µὲ
τὰ λόγια τοῦ Κυρίου µας, ἀρκοῦν:
«καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσονται
ἡµῖν»34. Ὅλα ὅσα µᾶς χρειάζονται
γιὰ τὴν ζωή µας θὰ προνοηθοῦν
ἀπὸ Αὐτόν. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος διακηρύσσει ὅτι «τοῖς
ἀγαπῶσιν τὸν Θεὸν πάντα συνερ-
γεῖ εἰς ἀγαθόν», ἀκόµη καὶ οἱ ἀντιξο-
ότητες καὶ οἱ περιπέτειες τοῦ βίου.
«Βλέπετε ὅτι ἔµψυχα καὶ ἄψυχα συν -
αρµολογοῦνται καὶ ἐναρµονίζονται
κατὰ ἕνα θαυµαστὸ τρόπο, ὥστε
στὸ τέλος νὰ βγῇ ἕνα συγκεκριµένο,
καλὸ καὶ ἀνέλπιστο ἀποτέλεσµα.
Νοµίζει κανεὶς ὅτι κάποιο ἀόρατο χέ-
ρι κατευθύνει µὲ σοφία, µὲ ἀκρίβεια
καὶ δύναµι τὰ πράγµατα, γιὰ νὰ
προλάβῃ καταστροφὲς καὶ νὰ σώσῃ
ἀπὸ βέβαιο κίνδυνο τὸν ἄνθρω-
πο»35. Καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος
συµπληρώνει: «Ἐὰν γὰρ τὰ τοῦ
Θεοῦ µεριµνῶµεν, τὰ ἡµέτερα
αὐτὸς µεριµνήσει καὶ µετὰ πολλῆς
ἀδείας τὸ πέλαγος τοῦ παρόντος βί-
ου διαπλεύσοµεν»36.

ε. Τέλος, οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
µας καθίστανται ἑκουσίως ὄργανα
τῆς θείας προνοίας πρὸς τοὺς συν -
ανθρώπους τους. Φωτίζονται ἀπὸ
τὸν Θεὸ νὰ παρεµβαίνουν µὲ διά-
κρισι καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν σωτηρία
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων τῶν
συνανθρώπων µας. Παραδείγµατα
τέτοιων ἐπεµβάσεων ἀναφέρονται
σὲ ὅλους τοὺς βίους τῶν ἁγίων
καθὼς καὶ στὸν νεοφανῆ κατὰ
Χριστὸν ἅγιο τὸν «Τρελο-
Γιάννη»37.

4. Ἐπίλογος
Ἡ πίστις στὴν θεία πρόνοια

ἐκδιώκει τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀγωνία
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους: «Ἤθελε [ὁ
Κύριος] νὰ ἐξουδετερώση καὶ νὰ
διώξῃ ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῶν ἀνθρώ-
πων τὴν ἀγωνιώδη καὶ καταθλιπτικὴ
µέριµνα γιὰ τὴν συντήρησί τους, καὶ
νὰ τοὺς µάθῃ νὰ ἐπαναπαύωνται µὲ

πίστι στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ
ὅταν ὁ ἄνθρωπος πεισθῇ ὅτι ἔχει
πάντοτε κοντά του βοηθὸ καὶ προ-
στάτη καὶ προνοητὴ τὸν πανάγαθον
Θεόν, τότε αἰσθάνεται τὸν ἑαυτόν
του ἀσφαλῆ, µένει εἰρηνικὸς καὶ στὶς
πιὸ δύσκολες περιστάσεις καὶ ἐµπι-
στεύεται τὴ ζωή του καὶ τὶς ὑποθέ-
σεις του στὴ θεία πρόνοια. Ἐργάζε-
ται βέβαια καὶ αὐτὸς καὶ κοπιάζει καὶ
χρησιµοποιεῖ τὶς πνευµατικὲς καὶ
σωµατικὲς δυνάµεις, ποὺ ἔλαβε
ἀπὸ τὸ Θεό, γιατὶ αὐτὸ θεωρεῖ
καθῆκον, ἀλλὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν
προσπαθειῶν του τὴν ἐξαρτᾷ ἀπὸ
τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ»38.

Ἡ καθηµερινὴ ζωὴ τοῦ ἀγωνιζο-
µένου χριστιανοῦ συντελεῖται µέσα
στὴν παρουσία καὶ φροντίδα τοῦ
παναγάθου Θεοῦ. Ὁ πιστὸς ἐκκινᾶ
τὴν ἡµέρα ἐµπιστευόµενος πλήρως
καὶ τελείως τὴν πατρικὴ καὶ παν-
σθενουργὸ πρόνοια τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ. Ὅπως ἀναγράφεται καὶ στὴν
προσευχὴ τῶν πατέρων τῆς Ὄπτι-
να: «Ὅποιες εἰδήσεις κι ἂν λάβω
στὸ διάστηµα τῆς σηµερινῆς ἡµέ-
ρας, δίδαξέ µε νὰ τὶς δεχθῶ µὲ ἠρε-
µία καὶ µὲ τὴν πεποίθηση ὅτι προ-
έρχονται ἀπὸ τὸ ἅγιο θέληµά Σου ...
Σ’ ὅλες τὶς ἀπρόοπτες περιστάσεις
µὴ µὲ ἀφήσεις νὰ ξεχάσω, ὅτι τὰ
πάντα προέρχονται ἀπὸ Σένα». Καὶ
µὲ τὸν προσωπικό του ἀγῶνα τὰ
πραγµατοποιεῖ αὐτά.
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Ἡ πατρική καί πανσθενουργός θεία Πρόνοια*

Ὁ µακ. π. Θεόκλητος
∆ιονυσιάτης καὶ ἡ Μεγ.

Σύνοδος τοῦ 2016
Κύριε ∆ιευθυντά,

Μὲ βάση, καὶ ἔχοντες ὑπόψη µας
ὅλα τὰ φανερὰ καὶ κρυπτὰ δρώµενα
καὶ τεκταινόµενα στὸν χῶρο τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν Ἀθη-
ναγόρα (1948! παράλληλα δροῦσε ὁ
φθονερὸς ἐµφύλιος!�) µέχρι σήµε-
ρα ἐπὶ ἡµερῶν τοῦ σκανδαλοποιοῦ
Βαρθολοµαίου, τὴν προοπτικὴ γιὰ τὸ
2016!, σᾶς παρακαλῶ νὰ µοῦ ἐπιτρέ-
ψετε νὰ ἐκθέσω προσωπικὰ καὶ
ὑπεύθυνα τὴ σύνοψη ἑνὸς βαρυσή-
µαντου καὶ πολὺ ἐπίκαιρου κύριου
ἄρθρου τοῦ ἀλησµόνητού µας ὀρθο-
δόξου θεολόγου καὶ διαπρεποῦς -
εὐγενέστατου στοὺς τρόπους ἀπὸ
τὴν προσωπική µας πεῖρα - λογοτέ-
χνη καὶ συγγραφέα πατρὸς Θεοκλή-
του ∆ιονυσιάτου (βλ. ἐφηµ. Ὀρθόδο-
ξος Τύπος, Ἰούλιος 1968).

Τὸ ἄρθρο φέρει τὸν τίτλο: «Ἀπὸ
τὴν Γενεύην εἰς τὴν Οἰκουµενι-
κήν». Στὸν πρόλογό του ὁ ἀρθρο-
γράφος διέκρινε τοὺς λόγους σύγκλη-
σης τῶν µεγάλων συνόδων. ∆ὲν
ἦταν µόνον ἡ ἁπλῆ «παρουσία» τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἡ ἀντιµετώπιση τῶν
φλεγόντων «συγχρόνων προβληµά-
των», τὰ ὁποῖα ἐχαρακτήρισε ὡς νέες
µορφὲς τῶν ἴδιων πραγµάτων. Πίσω
ἀπὸ τὰ φαινόµενα, κατὰ τὸν Ἁγιορεί-
τη Μοναχό, ἡ Ἐκκλησία µὲ τὴν ἀλά-
θητη φωνή της ἔπρεπε νὰ «πληρο-
φορήσῃ ἐν Χάριτι» τὶς ἀστήρικτες
καρδιές.

Καὶ ἐτόνισε ὁ σεβαστὸς καὶ ἁγνὸς
µοναχὸς ὅτι οἱ ἀστήρικτες καὶ κυµαι-
νόµενες καρδιὲς ἦταν πολλές, χιλιά-
δες, ἑκατοµµύρια πολλά. Ἔτσι ὁ ἀοί-
διµος (=ἄξιος, νὰ ψάλλεται καὶ νὰ
ἐπαινεῖται) Θεόκλητος, ἐχαιρέτισε τὴ
µέλλουσα νὰ συνέλθει οἰκουµενική,
σύνοδο, ἡ ὁποία µονοµερῶς πέρυσι
(τὸ 2014) ἀποφασίστηκε ἀπὸ τόν,
νῦν Πατριάρχη νὰ συνέλθει τελικὰ
κατὰ τὴ Πεντηκοστὴ τοῦ 2016.

Στὴ συνέχεια ὁ ἐρευνητὴς ἀρθρο-
γράφος ἐξέφρασε τὸν φόβο του, µή-
πως, λόγοι ποικίλοι ἐξωθήσουν τὴν
Ἐκκλησία, σὲ ἀπρόβλεπτες περι-
πέτειες καὶ σὲ γένεση σχισµάτων
στοὺς κόλπους της. Ὁ π. Θεόκλητος
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄριστη εὐγένεια, ποὺ
διέθετε πάντοτε καὶ παντοῦ, διαπνεό-
ταν κατὰ τὴ γνώµη µου καὶ ἀπὸ δη-
µοκρατικότητα συνεπῆ καὶ ἀληθινή,
γιατὶ ἐθεώρησε ὅτι «πᾶς πιστός» ποὺ
γεύτηκε τὴν ὀρθόδοξη γνώση ἐδι-
καιοῦτο νὰ διατηρεῖ καὶ ἐπιφυλάξεις
καὶ φόβους γιὰ τὶς συγκροτούµενες
συνόδους. Πρὶν ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ δηµο-
κρατικὴ στάση ἰσότητας καὶ συνευθύ-
νης ὀρθοδόξου κλήρου καὶ ὀρθοδό-
ξου λαοῦ ὁ π. Θεόκλητος ἀνέφερε
ἕνα σταθερό, ἀµετάβλητο κριτήριο
ὀρθοδοξίας κατὰ τὸν Ἅγιο Μάξιµο
τὸν ὁµολογητή, ποὺ ἦταν καὶ εἶναι: «ἡ
τῶν δογµάτων ὀρθότης κρίνει τὰς Συν -
όδους» καὶ «ἡ εὐσεβὴς πίστις κυροῖ»
τὶς ἀποφάσεις τους. Κατὰ τὸ δεύτερο
σκέλος διακρίνω πάλι τὴν ἀξία τῆς
ὀρθόδοξης φανερῆς θέσης καὶ στάση
τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ µας. Ἀπὸ τὸ ση-
µεῖο αὐτὸ προκύπτει σήµερα καὶ τὸ
πρόβληµα τῶν τρόπων καὶ τῶν
µεθόδων ἀντιµετώπισης τῶν ἄµεσα
ἢ ἔµµεσα ἀσεβῶν πρωθυπουργῶν,
ὑπουργῶν, βουλευτῶν καὶ ἀνωτά-
των ἀξιωµατούχων ἑνὸς ἐνεργοποι-
ηµένου εὐσεβοῦς λαοῦ.

Κατὰ τὸν µέγαν συγγραφέα καὶ φι-
λοκαλικὸ αἰσθητικὸ λογοτέχνη µας π.
Θεόκλητο ἡ ἱστορικὴ πεῖρα τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου µᾶς ἔδειξε
τό: «οὐδεµιᾶς Συνόδου τὸ τέλος εἶδος
ἀγαθόν». Παρακάτω ὅµως ὁ π. Θεό-
κλητος διέκρινε τὴ σύγχυση καὶ τὴν
ἐπικινδυνότητα µερικῶν τοπικῶν
ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν ὡς πρὸς τὰ
«φιλελεύθερα ρεύµατα» καὶ µάλιστα
µὲ τὴν «στράτευση» καὶ «ἐνέργεια»
ὑπὲρ τοῦ «ἀθέου Κράτους»!�

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ὁ ἀρθρο-
γράφος µας θεωρῶ ὅτι διέκρινε ὅτι ἡ
ἐν λόγῳ οἰκουµενικὴ σύνοδος δὲν θὰ
συνέλθει, γιὰ νὰ ἀντιµετωπίσει µία
νέα αἵρεση, ἀλλὰ γιὰ τὴ στάση της
στὰ «σύγχρονα προβλήµατα». Μὲ
προφητικὴ δύναµη ὁ π. Θεόκλητος
καὶ πάλι διέκρινε ὅτι γιὰ νὰ πρυτανεύ-
σει τὸ ὀρθόδοξο πνεῦµα θὰ ἔπρεπε
νὰ προσεχθοῦν οἱ ὅροι: «ἀνανέω-
σις» τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἡ «ἀνα-
θεώρησις» τῆς στάσης της ἀπέναντι
στοὺς διαφόρους αἱρετικοὺς καὶ κυ-
ρίως ὡς τὸν Παπισµὸ καὶ ὡς πρὸς
τὸν Προτεσταντισµό. Πράγµατι ἡ
δογµατικὴ τοῦ ἀξίου Γέροντα Θεό-
κλητου στὸ σηµεῖο αὐτὸ ἀποδεικνύε-
ται ὄχι µόνον ἐµπειρικὴ, (ὅπως θὰ
διέκρινε ὁ ἐπίσης διορατικὸς Θεολό-
γος µας Πατὴρ καὶ Καθηγητὴς Ἰωάν-
νης Ρωµανίδης), ἀλλὰ καὶ προορατι-
κή!

Κατὰ τὸν Πατέρα καὶ ∆ιδάσκαλο
τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας π. Θεό-
κλητο τὸ πρῶτο θέµα γιὰ συζήτηση
στὴν µέλλουσα οἰκουµενικὴ σύνοδο
τὸ σχετικὸ µὲ τὴν οἰκονοµία στὴν
Ἐκκλησία µπορεῖ νὰ προκαλέσει
«ἀνησυχίαν», «ἀγωνίαν» καὶ «ἀληθῆ
σεισµόν» στὸ ὀρθόδοξο πλήρωµα,
δηλαδὴ στοὺς ἐνδιαφεροµένους
ἀγωνιστικοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.
Καὶ ἐδῶ διαφαίνεται ἡ δηµοκρατικὴ
ἀρχὴ καὶ τὸ δηµοκρατικὸ φρόνηµα
τοῦ π. Θεοκλήτου γιὰ τὴν ἰσορροπία:
Κλῆρος καὶ Λαός!

Ἀντὶ προσαρµογῆς στὸ πεσµένο
κόσµο χρειαζόταν καὶ θὰ χρειασθεῖ ὁ
ἀγώνας τῆς ἀνύψωσης στὰ ἐπίπεδα
τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας. «Ἡ ζων-
τάνευσις τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ προ-
έλθη ἀπὸ τὴν ζωντάνευσιν τῶν
µελῶν της», ὄχι ἀπὸ τὴν ἀνανέωση
τῆς διδασκαλίας της.

Ἡ Παράδοση δὲν εἶναι ἀφηρηµέ-
νη. Ὑπάρχουν συγκεκριµένα πρό-
σωπα, τὰ ὁποῖα µὲ τὶς πνοὲς τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύµατος µέσα στὴν Ἐκκλησία
γνωρίζουν τοὺς περιορισµούς, τοὺς
ὁποίους καθορίζει ἡ «εὐσεβὴς πί-

στις» καὶ ἡ «ὀρθότης τῶν δογµάτων»
(Ἅγ. Μάξιµος ὁ Ὁµολογητής). Ἐπί-
σης ἰσχύει τό: «Οἰκονοµητέον, ἔνθα,
οὐ παρανοµητέον».

Τέλος ὁ Πατὴρ Θεόκλητος ἔκλεισε
τὸ θέµα του ὁµολογώντας ὅτι ἡ ὀρθό-
δοξη ἁγιότατη Ἐκκλησία µας διαθέτει
ἱκανοὺς ἁγίους καὶ σοφοὺς θεολό-
γους, οἱ ὁποῖοι θὰ διαλύσουν τὴν
«ἀχλύν», ποὺ ἐπικρατεῖ στὰ κεφάλια
µερικῶν καὶ θὰ µεταστρέψουν, τοὺς
φόβους σὲ χαρά, τὴν ὁποία δὲν µπο-
ρεῖ κανεὶς νὰ διώξει�

Μετὰ τιµῆς
∆ηµ. Ἀ. Κτενᾶς

«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ», ἕνας τίτλος
ποὺ ὅµως θέλει ἀλλαγή !

Κύριε ∆ιευθυντά,
«Πολὺς λόγος γίνεται τελευταῖα,

γιὰ τὰ λεγόµενα «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ-
ΚΑ». Μέχρι καὶ ψηφοφορίες συν -
άντησα σὲ µεγάλες ἐφηµερίδες γιὰ
τὸ ἂν χρειάζονται τὰ Θρησκευτικὰ
καὶ µὲ συνήθη ἀπογοητευτικὰ γιὰ
τὸ µάθηµα ἀποτελέσµαταM.

Οἱ περισσότεροι βάλουν ἐναν-
τίον τοῦ µαθήµατος αὐτοῦ χωρὶς νὰ
γνωρίζουν οἱ ἀφελεῖς καὶ ἐν ὀλίγοις
ἀνόητοι, ὅτι ἂν βγεῖ τὸ µάθηµα αὐτὸ
ἀπὸ τὴν Ἐκπαίδευση ἂς ἑτοιµάζε-
ται µετὰ ἡ κοινωνία νὰ γίνει φυτώ-
ριο κάθε ἐγκλήµατος περισσότερο
ἀπ᾽ ὅτι εἶναι σήµερα, ποὺ λίγο -
πολὺ κάθε µικρὸς ἢ καὶ µεγαλύτε-
ρος µαθητὴς ἀκούει καὶ κάτι περὶ
Θεοῦ καὶ ἔχει ἕνα φόβο ἀναστολῆς
καὶ µία ἄλλη σκέψη µέσα του. Ἂν
ὄχι ὅλοι, τουλάχιστον οἱ περισσότε-
ροιM

Σὲ δεδοµένη ἀφαίρεση ἐντελῶς
τοῦ µαθήµατος τότε δὲν θ᾽ ἀκούγε-
ται στὴν ἐκπαίδευση «γρὺ» περὶ
Θεοῦ, καὶ ἂς ἑτοιµάζουν µετὰ οἱ
ἁρµόδιοι νέες φυλακές, γιὰ νὰ πε-
ριορίσουν τὸ κακὸ ποὺ ἁλµατωδῶς
πιὰ θ᾽ αὐξάνεταιM

Ἂς ἑτοιµάζεται µετὰ ἡ Ἑλληνικὴ
Κοινωνία, παντελῶς ἔρηµη ἀπὸ
τὸν «φόβο Θεοῦ ποὺ φυλάει τὰ
ἔρηµα», γιὰ τὶς «ξυλιὲς» ποὺ θὰ
φάει στὴν πλάτη της, γιὰ νὰ ἐπαλη-
θευτεῖ ἔτσι καὶ ὁ λόγος τοῦ µεγάλου
Ρώσου συγγραφέως Φιοντὸρ Ντο-
στογιέφσκυ ὅτι «χωρὶς Θεὸ ὅλα
ἐπιτρέπονταιM» 

Ἐπίσης καλό θά ἦταν καὶ ὁ τίτλος
τοῦ µαθήµατος «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ»
νὰ ἀλλάξει, παίρνοντας µιὰ πιὸ βελ-
τιωµένη σύγχρονη ὀνοµασία, µία
καὶ ὁ τίτλος φαίνεται ἀπηρχαιωµέ-
νος καὶ ἀπωθητικὸς γιὰ τὴν σηµε-
ρινὴ νεολαία.

Μία νεολαία ποὺ βοµβαρδίζεται
ἀπὸ τόσες καὶ τόσες ἄλλες πιὸ
ἐνδιαφέρουσες ὀνοµασίες µαθηµά-
των.

Τὸ πῶς θὰ εἶναι αὐτὸς ὁ τίτλος
τοῦ µαθήµατος καὶ ἂν θὰ λέγεται
πχ. « ὄψεις Θεολογίας», ἢ «Πατε-
ρικὴ Παράδοση» ἢ κάπως ἀλλοιῶς
αὐτὸ ἂς γίνει θέµα Ἐκκλησιαστικῆς
διαβούλευσης καὶ τῆς Πανελληνίου
Ἑνώσεως Θεολόγων.

Θεωρῶ ὅµως, καὶ ἐπιτρέψατέ
µου ἐδῶ νὰ πῶ τὴν γνώµη µου, ὅτι
εἶναι κρῖµα ἕνα τέτοιο µάθηµα νὰ
χαραµίζεται ἀκόµη καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸν τίτλο του !

Αὐτὸ βέβαια µπορεῖ νὰ µὴ τὸ κα-
ταλαβαίνουν κάποιοι στὰ ἀνώτερα
κλιµάκια τῆς Ἱεραρχίας ὀχυρωµένοι
πίσω ἀπὸ παλαιὰ σκονισµένα
πρότυπα, ἀλλὰ σηµασία ἔχει, ὄχι
µόνο τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ µαθήµατος
(ψίχα) ἀλλὰ σηµασία ἔχει καὶ τὸ
τσόφλι ἀπ᾽ ἔξω νὰ γίνει πιὸ ἐπιθυ-
µητό, ὥστε νὰ προσελκύει τὴν νεο-
λαία καὶ νὰ µὴ θεωρεῖ αὐτὸ τὸ πολὺ
ἐνδιαφέρον καὶ Πανεπιστηµιακὸ
µάθηµα τῆς Θεολογίας ὡς
«µπεµπὲ» καὶ «ὥρα τοῦ παι-
διοῦM» καὶ «πᾶµε παιδιὰ νὰ γελά-
σουµεM» εἰδικὰ σὲ Λύκεια τῆς Πε-
ριφέρειας, σὲ ΕΠΑΛ, κλπ-κλπ.

Ὅσοι µάχιµοι ἔχουν διδάξει σ΄
αὐτὰ τὰ Σχολεῖα καὶ δὲν εἶναι τρυ-
πωµένοι στὸν κόσµο τους ἢ καὶ σὲ
τίποτα γραφεῖα, ξέρουν καλὰ τί
ἀκριβῶς γίνεται ἐκεῖ...

Κάποιοι ἄσχετοι µιλᾶνε ἀπαξιω-
τικὰ γιὰ τὰ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ», ἕνα
µάθηµα ποὺ ἂν διδαχθεῖ σωστὰ δί-
νει ἀπάντηση στὰ ἐσωτερικὰ κενὰ
τῆς νεολαίας, ὥστε νὰ βγοῦνε
αὔριο τίµιοι, σωστοί, καὶ ὠφέλιµοι
πολίτες στὴν κοινωνία ἔχοντας κά-
ποιο φόβο Θεοῦ µέσα τους καὶ ὄχι
ἄδικοι, λαµόγια, καὶ κακοποιὰ στοι-
χεῖα ἕτοιµα νὰ κλέψουν , νὰ βιά-
σουν, καὶ νὰ σκοτώσουν τὸν διπλα-
νό τουςM

Μιλᾶνε ἔτσι γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ
λὲς καὶ στὸ Πανεπιστήµιο µάθαµε
µόνο Θεολογία ἀγνοώντας ὅλα τὰ
ὑπόλοιπα κύρια µαθήµατα ποὺ δι-
δαχθήκαµε ὅπως :

Παιδαγωγική, Ψυχολογία,
Ἐγκληµατολογία, Ἐξελικτικὴ Ψυχο-
λογία, Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, Κοινωνιο-
λογία, Φιλοσοφία, καὶ βεβαίως Θε-
ολογία. 

Πρέπει λοιπὸν νὰ γίνει τὸ µάθη-
µα πιὸ ἐνδιαφέρον, µιὰ καὶ οἱ πε-
ρισσότεροι µαθητὲς σήµερα διακω-
µωδοῦν, ἢ καὶ ντρέπονται νὰ ἀνα-
φέρουν ἀκόµη καὶ τὶς λέξεις «ΣΗ-
ΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ M ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ-
ΚΑ» κοροϊδεύοντας στοὺς διαδρό-
µους « σήµερα ἔχουµε τὸν Θρη-
σκευτικό, ἢ τὴν Θρησκευτικοῦ, ἢ
τὸν κύριο ἐλέησονM» καὶ ἄλλα τινὰ
ξεκάρφωτα πρὸς γενικὴ θυµηδία
τῶν ὑπολοίπωνM

Κι ἀκόµη, τὸ κυριότερο, νὰ γρα-
φτοῦν ἄλλα βιβλία πιὸ κατανοητὰ
καὶ πιὸ ἐκλαϊκευµένα καὶ ἁπλά, βα-
σισµένα στὴν Νεοελληνικὴ γλώσσα
καὶ στὴν Πατερικὴ Παράδοση καὶ
ὄχι «βαθειὰ ἐπιστηµονικά», ὅπως
εἶναι γραµµένα σήµερα, ποὺ δὲν
καταλαβαίνεις τί λένε, καὶ ποὺ εἶναι
σὰν νὰ εἶναι φτιαγµένα ἐξεπίτηδες,
γιὰ νὰ τὰ µισήσουν οἱ µαθητὲς ἀλλὰ

καὶ οἱ καθηγητές. Ἐντελῶς ἀκατα-
λαβίστικα τὰ περισσότεραM

Βέβαια δὲν ἐλπίζουµε ὅτι ἡ νέα
κυβέρνηση ἀριστερᾶς ἀπόκλισης
θὰ συγκινηθεῖ ἀπὸ τέτοιες ἀνανεω-
τικὲς προτάσεις, ποὺ θὰ λαµπρύ-
νουν ἕνα µάθηµα, ποὺ αὐτοὶ
εἰδικῶς οὔτε τὸ θέλουν οὔτε καὶ τὸ
συµπαθοῦν, ἀλλὰ ἡ Ἱεραρχία ἂς
κάνει τὸ δικό της καθῆκον, κάτι ποὺ
τελικὰ θὰ µείνει καὶ στὴν ἹστορίαM

∆.Ν., Θεολόγος

† Αὐγουστῖνος Καντιώτης,
ἕνας ἀσυµβίβαστος,
ἀληθινὸς Ἐπίσκοπος

Κύριε ∆ιευθυντά,
Στὶς 28 Αὐγούστου τοῦ 2010

ἐκοιµήθη ἕνας µεγάλος πνευµατικὸς
ἄνδρας, ὁ µακαριστὸς ἐπίσκοπος
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας,
Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Θεωρήσα-
µε χρέος µας ἀπέναντι στὸν Θεὸ νὰ
γράψουµε λίγα λόγια εὐγνωµοσύνης
γιὰ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο τοῦ Κυρίου.

Ἀγαπητέ µας Σεβασµιώτατε, ζη-
τοῦµε ταπεινὰ τὴν εὐχή σας. Παρ᾽
ὅλο ποὺ δὲν ἀξιωθήκαµε νὰ σᾶς ζή-
σουµε, ὅταν ἤσασταν στὴν γῆ, σᾶς
ζοῦµε τώρα ποὺ εἶσθε στὸν οὐρανό.
Ἡ διδασκαλία σας, ἀπόλυτα ἐναρµο-
νισµένη µὲ αὐτὴ τῶν ἀξεπέραστων
Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων καὶ τὸ
παράδειγµά σας µᾶς ἐµπνέουν, µᾶς
δίνουν πνευµατικὴ δύναµη, µᾶς κά-
νουν νὰ θέλουµε νὰ σᾶς µοιάσουµε.

Ὅτι καὶ νὰ ποῦµε γιὰ ἐσᾶς θὰ εἶναι
λίγο. Ἄλλωστε τὰ εἶπε ὅλα ὁ οὐρανός,
παιρνόντας ἀπὸ αὐτὴν τὴν µάταιη
ζωή, τὴν ἡµέρα τῆς Παναγίας (ποὺ τό-
σο τὴν ἀγαπούσατε), δηλ. στὶς 28
Αὐγούστου (15 Αὐγ. µὲ τὸ Παλαιό).

Σεβασµιώτατε, γιὰ ἐµᾶς τοὺς νέ-
ους, ἤσασταν ἕνας Ἅγιος Ἐπίσκο-
πος, ἀσυµβίβαστος, ἀτρόµητος,
ἀληθινός, πράγµατι νέος Χρυσόστο-
µος! ∆ὲν σᾶς κρύβουµε ὅτι ἰκετεύου-
µε τὸν πολυεύσπλαγχνο Κύριό µας,
νὰ ἐµφανίσει ἕνα ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος
θὰ εἶναι ἀντάξιος σας. Ἀµήν.

Μᾶς εἶναι ἀδύνατον νὰ λησµονή-
σουµε τοὺς µεγάλους ἀγῶνες ποὺ
κάνατε ὑπὲρ τῆς Ἁγίας Μάνας µας,
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὑπὲρ τῆς λεβεν-
τογέννας Ἑλλάδας. ∆ὲν διστάσατε νὰ
τὰ βάλετε µὲ ὅλους καὶ µὲ ὅλα, προ-
κειµένου νὰ µὴ παραχαρραχτεῖ οὔτε
ἕν ἰῶτα ἤ µία κεραία ἀπὸ τὸ πανάγιο
Εὐαγγέλιο. Ἀξέχαστοι θὰ µείνουν οἱ
ἀγῶνες σας κατὰ τοῦ οἰκουµενισµοῦ,
τῆς µασονίας, τῶν καρναβαλιῶν,
τῶν αἰσχρῶν ταινιῶν, ὅπως π.χ.
αὐτὴν τοῦ Σκορτσέζε καὶ τοῦ Ἀγγελό-
πουλου! Ἀξέχαστες ἐπίσης θὰ µεί-
νουν καὶ οἱ λαοσυνάξεις, ποὺ κάνατε
στὴν Φλώρινα, µὲ πλῆθος κόσµου,
τὸ ὁποῖο ἦταν περήφανο γιὰ τὸν
Ἐπίσκοπο, ποὺ τοῦ ἔστειλε ὁ Θεός!
Καὶ πῶς νὰ µὴ ἦταν ἄλλωστε;

Ἅγιε Φλωρίνης, µᾶς λείπετε εἰλι-
κρινά, σᾶς εὐχαριστοῦµε µέσα ἀπὸ
τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς µας, γιὰ ὅλα
ὅσα µᾶς προσφέρατε! Σᾶς παρακα-
λοῦµε ταπεινὰ νὰ ἱκετεύετε ἀκατα-
παύστως τὸν Χριστό µας, νὰ µακρο-
θυµήσει καὶ νὰ κρατήσει ὄρθιες τὴν
ἁγία µας Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Τέλος προτρέπουµε εὐλαβῶς τοὺς
σεβαστοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς
Ἐκκλησίας µας νὰ µιµηθοῦν κατὰ
πάντα αὐτὸν τὸν πραγµατικὰ Ἅγιο
Ἐπίσκοπο, ἀκολουθώντας τὴν ζωὴ
καὶ τὸ παράδειγµά του. Ἀκόµα θερµο-
παρακαλοῦµε ὅλους ὅσους γνώρι-
σαν αὐτὸν τὸν µέγα ἄνθρωπο τοῦ
Θεοῦ, νὰ καταγράψουν καὶ νὰ δηµο-
σιεύσουν, ἂν δὲν τὸ ἔχουν κάνει ἤδη,
τὶς ἐµπειρίες τους καὶ τὰ βιώµατά
τους, πρὸς δόξαν τοῦ ἁγίου ὀνόµα-
τός του. Ἀµήν. Τὴν εὐχή σας Σεβα-
σµιώτατε. Σᾶςεὐγνωµονοῦµε γιὰ ὅλα.

Μετὰ βαθυτάτου σεβασµοῦ
Φοιτητὲς Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.

τέκνα τοῦ Ἁγ. ∆ηµητρίου

Αἱ µεταφράσεις
τῶν λειτουργικῶν
ἀναγνωσµάτων
Κύριε ∆ιευθυντά,
Στὴν ἔγκριτη ἐφηµ. «Ο.Τ.» τῆς

25ης Σεπτεµβρίου 2015 ἀριθ. φύλ.
2085 δηµοσιεύθηκε τὸ ἄρθρο τοῦ
σπουδαίου ἐκπαιδευτικοῦ κ. Στε-
φάνου Κοντοστάνου «∆ὲν ἁγιάζει ἡ
Καινὴ ∆ιαθήκη τῆς Ἑλληνικῆς Βι-
βλικῆς Ἑταιρείας».

Πέραν πάσης «καλῆς» προθέσε-
ως ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρον-
ται νάM «κατανοοῦν» οἱ ἐκκλησια-
ζόµενοι, τὰ λόγια τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγ-
γελίου καὶ τοῦ Ἀποστολικοῦ Ἀνα-
γνώσµατος, σᾶς παρακαλῶ νὰ δια-
βάσετε. Τὰ βιβλία «Ἡ µονοτονικὴ
γραφὴ» καὶ «Ἀλλοίωσις τῆς Ἑλλη-
νικῆς γλώσσης».

Εἶναι ἀνάγκη, ἐκ τῶν ὧν οὐκ
ἄνευ, νὰ πληροφορηθοῦν τίM
συµβαίνει, ὅποιοι προτείνουν ἤM
κόπτονται, γιὰ τίςM µεταφράσεις,
ἐὰν ὄντως τὸ ἐνδιαφέρον τους δὲν
εἶναι ψευδές.

Ἔτσι καὶ οἱ ἀντικειµενικῶς ἐνδια-
φερόµενοι γιὰ τίςM µεταφράσεις
θὰ ἀντιληφθοῦν τὸ µερίδιο τῆς συν -
ενοχῆς τους, γιὰ τὸν ἐνδεχόµενο
κίνδυνο νὰ προκληθοῦν νέα
«Εὐαγγελικά». Αὐτὴ τὴ φορὰ µὲ
περισσότερους τραυµατίες καὶ νε-
κροὺς ἴσως, ἀφοῦ ἡ ἀνοχή τους,
στὴν εἰκοσαετῆ ἐπιβολὴ ἐσφαλµέ-
νου καὶ ἀνάπηρου τρόπου ἐκµαθή-
σεως τῆς ἀποκαλουµένης ∆ΗΜΟ-
ΤΙΚΗΣ, ἐπέφερε, ἀποδεδειγµένα
πλέον ἀπ᾽ τοὺς εἰδικοὺς ἐρευνητὲς
ἐπιστήµονες, τόσα δεινά.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ
Μετὰ τιµῆς

Χαρὰ Τσικοπούλου

Τοῦ κ. Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου,
θεολόγου, Λυκειάρχου
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ΑΙ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ Υ∆ΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
στηµίου Θράκης ἐπὶ Ν∆ τὸ 2013. Οἱ
Ἔνοπλες ∆υνάµεις παρουσιάζουν
πρόβληµα ὑποστελέχωσης σὲ
πολλὲς µονάδες τῆς Θρακικῆς ἐνδο-
χώρας, ἐνῶ ἡ Σχολὴ Ἀστυνοµίας,
ποὺ ἵδρυσε ὁ Στέλιος Παπαθεµελὴς
στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 γιὰ
νὰ θωρακίσει τὴν περιοχή, µετατρά-
πηκε -πάλι ἐπὶ κυβέρνησης Ν∆ τὸ
2012- σὲ κέντρο κράτησης µουσουλ-
µάνων µεταναστῶν� Στὶς τελευταῖες
ἐκλογὲς τοῦ Ἰανουαρίου πρώην
ὑπουργὸς τῆς Ν∆ συναντήθηκε µυ-
στικὰ σὲ κτήριο κοντὰ στὴν τουρκικὴ
πρεσβεία τῆς Ἀθήνας µὲ τὸν γιὸ τοῦ
πρώην ἀνεξάρτητου βουλευτῆ τῆς
µειονότητας Ἀχµὲτ Ἰαδὶκ (ἐπονοµαζό-
µενου καὶ ὡς Ντενκτὰς τῆς Θράκης)
Λεβέντ, ἐπιχειρηµατία ποὺ ζεῖ καὶ
ἐργάζεται στὴν Τουρκία, προκειµένου
νὰ τοῦ προσφέρει θέση στὸ ψηφο-
δέλτιο τῆς Ν∆!... Ἐπικεφαλῆς στὸ ψη-
φοδέλτιο τοῦ Ποταµιοῦ ἦταν ὁ µου-
σουλµάνος Ἰλχὰν Ἀχµέτ, πολιτικὸς
φίλος τῆς οἰκογένειας Μητσοτάκη�
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος, θορυ-
βηµένος ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη, ἔσπευσε
µετὰ ἀπὸ µία ἑβδοµάδα στὴν Κοµο-
τηνὴ γιὰ ἐνηµέρωση καὶ ἄκουσε τὸν
Μητροπολίτη Μαρωνείας νὰ τοῦ
ἀποκαλύπτει ὅτι δὲν ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ
τὸν πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα
κατὰ τὴν πρόσφατη περιοδεία του
στὴν περιοχή, µολονότι ζήτησε νὰ τὸν
δεῖ καὶ νὰ τὸν ἐνηµερώσει γιὰ τὰ µε-
γάλα προβλήµατα� στὴν ἐπιµνηµό-
συνη δέηση ποὺ τέλεσε ὁ Μητροπο-
λίτης Παντελεήµων γιὰ τὰ θύµατα τῆς
Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ἀπὸ
τοὺς Τούρκους στὸ µνηµεῖο πεσόν-
των τῆς πόλης� Ὅπως ἀποκαλύ-
πτουµε σήµερα. Αὐτὴν τὴ στιγµὴ γί-
νονται ἐντατικὲς προετοιµασίες προ-
κειµένου νὰ µεταβληθεῖ τὸ DEP σὲ
πανελλαδικὸ κόµµα» (Μανώλης Κο-
πάκης, «CRASH», 30.10.2015). 

∆. Ἀπόρριψις τῆς 
Ποντιακῆς Γενοκτονίας
Δὲν ἔφθαναν ὅλα αὐτά, ἀλλὰ ἦλθε

νὰ συμπληρωθῆ τὸ κακὸν ἀπὸ τὰ
ἐπισημότερα χείλη τοῦ Ὑπ. Παιδείας,
Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, ὁ
ὁποῖος δὲν ἀποδέχεται τὴν Γενοκτο-
νίαν τῶν Ποντίων, τὴν ὁποίαν μόνον
ἐθνικισταὶ Τοῦρκοι δὲν ἀποδέχονται
μὲ ἀποτέλεσμα, ὅπως ἔγινε γνωστὸν
ἀπὸ μέσα ἐνημερώσεως, Τουρκικαὶ
ἀρχαὶ νὰ πανηγυρίζουν.

«"Τὴν κεφαλὴ τοῦ Νίκου Φίλη ἐπὶ
πίνακι ζητᾶ ὁ ποντιακὸς ἑλληνισµὸς"
ἀναφέρεται ὅτι «353.000 δολοφονη-
µένοι Πόντιοι ἀπὸ τοὺς Ὀθωµανοὺς
Τούρκους, ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐκτο-
πισµένοι ἀπὸ τὴν πατρώα γῆ,
ὀρφανὰ ποὺ µεγάλωσαν σὲ ξένες
οἰκογένειες χωρὶς νὰ γνωρίζουν τὴν
ταυτότητά τους ἀλλὰ καὶ τεκµηριωµέ-
νες ἀπόψεις ἀπὸ ἐπιστήµονες διε-
θνοῦς κύρους, µεταξὺ τῶν ὁποίων
ἀκόµα καὶ Τοῦρκοι ποὺ µιλοῦν γιὰ
βιασµούς, δολοφονίες καὶ τελικὰ γιὰ
ξεκάθαρη Γενοκτονία τῶν Ποντίων,
προφανῶς δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ πεί-
σουν τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Νίκο Φί-
λη ὅτι ἡ τραγωδία ποὺ τραυµάτισε τό-
σο βάναυσα ἕνα κοµµάτι τοῦ ἑλληνι-
σµοῦ δὲν ἦταν «ἁπλὰ ἐθνοκάθαρ-
ση». Ἡ τηλεοπτικὴ (στὴν ἐκποµπὴ
«Ἑνικός», 2.11.2015) ἐπαναδιατύ-
πωση τοῦ ἰσχυρισµοῦ του ὅτι δὲν
ὑπῆρξε Γενοκτονία τῶν Ποντίων
ἀλλὰ αἱµατηρὴ ἐθνοκάθαρση... «Θέ-
λω νὰ θυµίσω στὸν κ. Φίλη τὸ ἀπὸ τὸ
2007 πόρισµα τῆς ∆ιεθνοῦς Ἕνωσης
Μελετητῶν Γενοκτονιῶν, δηλαδὴ τοῦ
καθ  ̓ὕλην ἁρµόδιου διεθνοῦς ἐπιστη-
µονικοῦ ὀργανισµοῦ γιὰ τὸ θέµα, ἡ
ὁποία ἀπεφάνθη ὅτι ἔγινε Γενοκτονία
στοὺς µειονοτικοὺς πληθυσµοὺς τῆς
Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ
τοὺς Νεοτούρκους καὶ τοὺς Κεµαλι-
στές. Ὡς Γενοκτονία ὁρίστηκε καὶ
ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τὸ 1948», ἀναφέρει ἡ
πρόεδρος τῆς ΠΟΠΣ� Τὴν ἴδια
ὥρα, ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Πανελ-
λήνιας Ὁµοσπονδίας Ποντιακῶν Σω-
µατείων, Χαράλαµπος Ἀποστολίδης
µιλώντας στὸ ραδιοφωνικὸ σταθµὸ
Focus Θεσσαλονίκης 103,6 ἔκανε
λόγο γιὰ κίνηση «στὰ ὅρια τῆς
ἐθνικῆς προδοσίας», ἐνῶ καὶ ἐκεῖνος
ἀπὸ τὴν πλευρά του συνέκρινε τὸν
ὑπουργὸ Παιδείας µὲ τὴ Μαρία Ρε-
πούση» (pontos-news.gr, 3.11.2015).

Ε. Ἰσλαµικὰ Θρησκευτικά;
Ὁ «ἀνιστόρητος», ὅπως κατὰ κυ-

ριολεξίαν ἐχαρακτηρίσθη καθὼς δὲν
εἶναι οὔτε κάτοχος πτυχίου τοῦ Πανε-
πιστημίου, Ὑπ. Παιδείας, εἰς τὴν ἰδίαν
ἐκπομπήν, εἰς ἐρώτημα διὰ τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν, ἐπανέλαβε τρεῖς
φορὲς ὅτι θὰ πρέπη νὰ ἀπολέση τὸν
ὁμολογιακόν του χαρακτῆρα καὶ νὰ γί-
νη θρησκειολογικόν, ἐνῶ εἶναι «δέ-
σμευση τῆς Κυβέρνησης καὶ θὰ προσ -
χωρήσει» ὁ χωρισμὸς Κράτους καὶ

Ἐκκλησίας. Ἂν ἀναλογιστῆ κανεὶς ὅτι
ἀπὸ τὰ πέντε μεγάλα θρησκεύματα,
ὁ Χριστιανισμὸς θέλουν νὰ παραγκω-
νισθῆ, ὁ Βουδισμὸς εἶναι φιλοσοφικὸν
σύστημα, ὁ Ἰνδουϊσμὸς εἶναι ἀπαρ-
χαιωμένη εἰδωλολατρία καὶ ὁ Ἑβραϊ -
σμὸς ἀφορᾶ εἰς ἕνα μικρὸν τμῆμα τῆς
ἀνθρωπότητος, συμπεραίνει κανεὶς
ὅτι τὰ παιδιά μας εἰς τὸ σχολεῖον θὰ
διδάσκωνται κυρίως διὰ τὸν Ἰσλαμι-
σμόν! Θὰ τὰ κατηχήση λοιπὸν τὸ
Κράτος, διὰ νὰ ἀνατραφοῦν ὡς μου-
σουλμάνοι;

«Τὴν πάγια θέση τῆς νῦν πολιτικῆς
ἡγεσίας τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ
τὴν ἀλλαγὴ προσανατολισµοῦ τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν πρὸς
τὴν κατεύθυνση τῆς θρησκειολογίας
ἐξέφρασε χθὲς βράδυ ὁ Νίκος Φίλης,
Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας καλεσµένος
στὴν ἐκποµπὴ «στὸν ἑνικό», τόνισε
ὅτι «τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν
πρέπει νὰ πάψει νὰ εἶναι µάθηµα κα-
τηχητικοῦ καὶ νὰ ἀποκτήσει ἕνα χαρα-
κτήρα γνώσης ὅλων τῶν θρησκειῶν
καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποία πι-
στεύει τὸ µεγαλύτερο µέρος τῶν
Ἑλλήνων». Ἡ θέση αὐτὴ τοῦ ὑπουρ-
γοῦ Παιδείας βρίσκεται πολὺ κοντὰ
µὲ τὴν ἄποψη τοῦ Πανελλήνιου Θεο-
λογικοῦ Συνδέσµου «Καιρὸς» ποὺ
ἔχει ἤδη καλέσει τὸ ὑπουργεῖο νὰ
ἐφαρµόσει τὸ πιλοτικὸ πρόγραµµα
σπουδῶν�» (amen.gr 3.11.2015).

Ὁ σύνδεσμος «Καιρὸς» ὄχι μόνον
ἀποτελεῖ μειοψηφίαν, ἀλλὰ φαίνεται
ὅτι συμπορεύεται ἀνοικτὰ μὲ τὴν ἀρι-
στερὰν ἰδεοληψίαν. Ποῖοι ὑποβαστά-
ζουν αὐτούς; Ἰσχυρὰ πρόσωπα;

ΣΤ. ∆ιαθρησκειακαὶ 
συναντήσεις

Ὁ πρῶτος ποὺ ἔλαβε τὶς ἀποστά-
σεις του ἀπὸ τὸν κ. Φίλην ἦταν ὁ κ.
Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφ. Ἐξωτε-
ρικῶν. Ὡστόσο καὶ ὁ ἴδιος κινεῖται
πρὸς τὴν γραμμὴν τῶν διαθρη-
σκειακῶν πρωτοβουλιῶν, ὅπως ἀπέ-
δειξε καὶ ἡ σύγκλησις τοῦ προσφάτου
συνεδρίου «Θρησκευτικὸς Πλουραλι-
σμός…», ἀλλὰ καὶ ὑποστηρικτὴς τῆς
Μεγάλης Συνόδου, καθὼς δὲν ἔχουν
συνειδητοποιηθῆ ἀκόμη οἱ μεγάλοι
κίνδυνοι, τοὺς ὁποίους διατρέχουμε,
ὅταν τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον εὑρίσκεται
ὑπὸ τὴν αὐστηρὰν κηδεμονίαν τῆς
Τουρκικῆς ἐξουσίας. Πιστεύει κανεὶς
ὅτι αἱ Διαθρησκειακαὶ Συναντήσεις
βοηθοῦν τὴν καταπολέμησιν τοῦ φα-
νατικοῦ Ἰσλάμ; Μήπως μᾶλλον δίδε-
ται λαβή, ὥστε οἱ Τζιχαντισταὶ νὰ ἐπι-
τεθοῦν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος; Δὲν
ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι εἴμαστε ἡ
ἐγγυτέρα μὴ μουσουλμανικὴ χώρα
πρὸς τὴν Μ. Ἀνατολὴν καὶ ὅτι ὅταν
ἐμεῖς συνασπιζώμεθα εἰς τὴν ἀνίερον
συμμαχίαν ὅλων τῶν θρησκειῶν ἔναν-
τι τοῦ Ἰσλὰμ ὑπηρετοῦμε τὰ σχέδιά
του; Ἀφ  ̓ἑνός, ὑπηρετοῦμε τὴν παν-
θρησκειακὴν πολιτικὴν τῆς Ἀμερικῆς,
ἡ ὁποία ὑποκινεῖ αὐτὴν τὴν ἐξέγερσιν
τοῦ Ἰσλάμ, ἀφ  ̓ἑτέρου δὲν βοηθοῦμε
τὸ Ἰσλὰμ καὶ ὅλον τὸν κόσμον νὰ ἀντι-
ληφθῆ ὅτι ἐμεῖς δὲν εἴμεθα οἱ Ἀποι-
κιοκράται Παπικοὶ καὶ Προτεστάνται,
οἱ ὁποῖοι κατεπίεσαν ἄλλους λαοὺς
καὶ κατέσφαξαν πληθυσμούς, ἀλλὰ
κάτι τὸ διαφορετικόν. Ὁ κ. Ἀμανατί-
δης ἐδήλωσε εἰς συνέντευξιν ὅτι: 

«�ὁ κόσµος ὑφίσταται µία πλη-
θωριστικὴ τάση θρησκευτικῶν κοινο-
τήτων, θεολογιῶν καὶ κινήσεων µὲ
εὐρύτατες δηµόσιες συνέπειες. Καὶ
δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ πιστεύουµε ὅτι
αὐτὴ ἡ κατάσταση θὰ ἀλλάξει σύντο-
µα. Μὲ δεδοµένο ὅτι οἱ θρησκευτικοὶ
παράγοντες συνεισφέρουν µία νέα
διάσταση ἐµπιστοσύνης καὶ νοµιµο-
ποίησης καί, ὡς ἐκ τούτου, αὐξηµέ-
νης ἐπιρροῆς στὴ διπλωµατικὴ διαδι-
κασία, ἡ κυβέρνηση ἐπιδιώκει τὸν
διάλογο καὶ τὴ συνεργασία µαζί τους,
ὅπως καὶ τὴ δυναµικὴ ἀξιοποίηση
αὐτῆς τῆς ἐµπειρίας� -Ὑπῆρξε κά-
ποια πρόοδος στὸ ζήτηµα ποὺ ἔχει
δηµιουργηθεῖ µεταξὺ τῶν Πατριαρχεί-
ων Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύµων; -
Ἀπὸ τὶς συναντήσεις µὲ τοὺς δύο
Προκαθηµένους ἔγινε σαφὲς ὅτι καὶ
οἱ δύο Ἐκκλησίες ἐπιθυµοῦν τὴν ἄµε-
ση ἐξεύρεση λύσης καὶ τὴ διευθέτηση
τοῦ προβλήµατος ἐκκλησιαστικῆς δι-
καιοδοσίας τοῦ Κατάρ� Τὸ 2016 ἔχει
ἀναγγελθεῖ ἡ Μεγάλη Πανορθόδοξη
Σύνοδος ἔπειτα ἀπὸ 1.200 καὶ πλέον
χρόνια ἀπὸ τὴν τελευταία Οἰκουµε-
νικὴ Σύνοδο πρὶν ἀπὸ τὸ Σχίσµα. -Ἡ
Ἑλλάδα, τὸ ΥΠΕΞ δηλαδή, ἔχει κάνει
κάποιο σχεδιασµό, ὥστε αὐτὴ ἡ ἱστο-
ρικῆς σηµασίας συνάντηση νὰ τύχει
τῆς δέουσας διπλωµατικῆς προ-
σοχῆς ἐκ µέρους τῆς Χώρας, ὅπως
ἀντίστοιχα πράττει ἡ Μόσχα; - Ὁ Πα-
τριάρχης Βαρθολοµαῖος µὲ ἐνηµέρω-
σε ἀναλυτικὰ γιὰ τὴν πορεία τῆς διορ-
γάνωσης καὶ τὴ σηµασία ποὺ θὰ ἔχει
ἡ Σύνοδος γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἑνότητα τῶν ὀρθο-
δόξων. Παρότι δὲν ἐµπλεκόµαστε ὡς

φορέας στὴ διεξαγωγὴ τῆς Συνόδου,
εἶναι δεδοµένο ὅτι στηρίζουµε τὶς
πρωτοβουλίες τόσο τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου ὅσο καὶ τῶν ἄλλων
Πατριαρχείων τῆς Ἀνατολῆς γιὰ τὴν
προαγωγὴ τοῦ διαλόγου καὶ τῆς ἑνό-
τητας» (Ἀλέξανδρος Στεφανόπου-
λος, «Ἐπίκαιρα», 30.10.2015).

Ζ. Ἵδρυσις Τµήµατος 
Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κατὰ τὴν ἑορτὴν
τοῦ Ἁγ. Δημητρίου ἀνέφερε μεταξὺ
ἄλλων: «ὅταν οἱ συνεργάτες τοῦ Κα-
ποδίστρια τοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς πεῖ τί
Ὑπουργεῖα καὶ τί Γραμματεῖες θὰ δη-
μιουργηθοῦν γιὰ τὴν Παιδεία καὶ τὴν
Ἐκκλησία ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε:

«∆ὲν ντρέπεστε; Σὲ αὐτὸν τὸν τό-
πο µπορεῖτε νὰ βάλετε χωριστὰ τὴν
παιδεία, τὴν µόρφωση, ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία; Εἶναι δύο χῶροι ποὺ φωτί-
ζονται ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἴδιου Πατέρα,
τοῦ Θεοῦ µας� ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια,
ὑπάρχει ὁ θόρυβος ὅτι δὲν χρειάζον-
ται τὰ θρησκευτικὰ στὸ σχολεῖο. Ἡ δι-
δασκαλία τοῦ Χριστοῦ εἶναι περιφρο-
νητέα. Τὸ µάθηµα ποὺ δίδαξαν ὅλες
οἱ γενιές, ποὺ στηρίζονται οἱ ρίζες
µας, οἱ παραδόσεις µας, δὲ µᾶς χρει-
άζεται καὶ δὲν µᾶς προσφέρει τίποτε.
Τώρα, ἀλλάζουν τὰ πράγµατα, διότι
ἔχουµε προαπαιτούµενο νὰ πληρώ-
σουµε πρὸς τοὺς δανειστές µας ὄχι
µόνο οἰκονοµικά, ἀλλὰ καὶ πνευµατι-
κά. Πρέπει νὰ ἀλλάξουµε καὶ τὴ ζωή
µας. Νὰ πουλήσουµε καὶ τὴν Ὀρθο-
δοξία µας. Ὑπάρχουν οἱ φωνὲς ὅτι τὰ
θρησκευτικά, ὅπως διδάσκονται, δὲ
χρειάζονται καὶ πρέπει νὰ ἀλλάξουν,
πρέπει νὰ κάνουµε θρησκειολογία,
νὰ µάθουµε γιὰ τὸ Ἰσλὰµ καὶ γιὰ τὸ
Βουδισµό. Σήµερα οἱ γνώσεις εἶναι
ἀπαραίτητες, καὶ πρέπει τὰ παιδιά
µας νὰ τὰ ξέρουν ὅλα, ἀλλὰ ἄλλο
πρᾶγµα ἡ Ὀρθοδοξία. Μὲ τὴν Ὀρθο-
δοξία τὸ παιδί, µεταξὺ ἄλλων, θὰ µά-
θει νὰ τιµᾶ τὸν πατέρα του καὶ τὴν µη-
τέρα του. Θὰ µάθει τί εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία, τί εἶναι ἡ πίστη, τί εἶναι ὅλα αὐτὰ
ποὺ παρήγαγε ὁ πολιτισµὸς τοῦ χρι-
στιανισµοῦ µέσα στὴν κοινωνία» (ec-
clesia.gr, 26.10.2015).

Δύο τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα ὁ γνω-
στός συνεργάτης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου, σύμβουλος
τοῦ Ὑπ. Παιδείας καὶ προϊστάμενος
τοῦ Γραφείου Α΄ τοῦ Ἰνστιτούτου
Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, ἐδήλωνε:

«Χρειαζόµαστε νέα, ἀνοιχτὰ , προ-
γράµµατα σπουδῶν γιὰ τὸ µάθηµα
τοῦ Ἰσλάµ, κατάλληλα βιβλία, κατάλ-
ληλους ἐκπαιδευτικούς� Εἶναι ἕνα
φιλόδοξο πρόγραµµα καὶ ἀργήσαµε
δεκαετίες νὰ τὸ ὑλοποιήσουµε, ἀλλὰ
ἐν τέλει ξεκινήσαµε� Ἀφοῦ γίνει αὐτὴ
ἡ πορεία, θὰ φτάσουν σὲ τέτοιο ἐπί-
πεδο, ὥστε πλέον µελλοντικὰ ἀπὸ τὸ
πανεπιστήµιο καὶ ἀπὸ τὴν κοινότητα
τῶν µουσουλµάνων θὰ προκύπτουν
οἱ ἱεροδιδάσκαλοι, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ἢ
σχολικοὶ σύµβουλοι, οἱ ἄνθρωποι
ποὺ θὰ ἔχουν κάνει ἐξειδικευµένες
σπουδὲς καί, συνεπῶς, θὰ µποροῦν
νὰ συµµετέχουν σὲ ἐκπόνηση προ-
γραµµάτων σπουδῶν. Πρόκειται γιὰ
τὴν εἰρηνικὴ συµβίωση, γιὰ τὸν διάλο-
γο µὲ σύγχρονους ὅρους καὶ στὸ σή-
µερα, κουβαλώντας βεβαίως ὅλο τὸ
κοινὸ παρελθόν� Ἄρα χρειαζόµα-
στε νέα, ἀνοιχτὰ προγράµµατα
σπουδῶν γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν ποὺ ἀφοροῦν τὸ Ἰσλάµ,
κατάλληλα βιβλία, κατάλληλους καὶ
σωστὰ ἐπιµορφωµένους ἐκπαιδευτι-
κούς. Ἐξοῦ καὶ ἡ προοπτικὴ ἵδρυσης
κατεύθυνσης ἰσλαµικῶν σπουδῶν
στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ»
(Σταµάτης Σακελλίων, «Αὐγή»,
31.10.2015).

Οἱ φράσεις του αὐτὲς ἀπεσφράγι-
σαν τὰ στόματα ἀνθρώπων ποὺ εὑρί-
σκονται ἐντὸς τῶν Κυβερνητικῶν καὶ
Ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων καὶ κα-
τέστη γνωστὸν εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Τύ-
πον ὅτι εἰς τὸ Ὑπ. Παιδείας εἶναι ἕτοι-
μον τὸ νομοσχέδιον, τὸ ὁποῖον μὲ
ἀφορμὴν τὴν μεγάλην εἰσροὴν μου-
σουλμάνων, θὰ κατατεθῆ μὲ τὴν δια-
δικασίαν τοῦ κατεπείγοντος, ὥστε νὰ
καλυφθοῦν μὲ προγραμματισμὸν τὰ
ἑπόμενα ἔτη, οἱ ἀνάγκες ποὺ θὰ προ-
κύψουν ἀπὸ τὸ πληθωρικὸν μουσουλ-
μανικὸν στοιχεῖον!

Ὁ ἐθνικὸς καὶ θρησκευτικὸς κίνδυ-
νος διὰ μίαν διάσπασιν τῆς Πατρίδος
μας εἶναι ὁρατός, μὲ τὴν Τουρκίαν νὰ
ἐποφθαλμιᾶ, τοὺς μουσουλμάνους εἰς
τὴν Θράκην νὰ πληθαίνουν, τὸ Οἰκ.
Πατριαρχεῖον νὰ ἀνακινῆ ζήτημα
«Νέων Χωρῶν» καὶ τὴν Μεγάλην Σύν -
οδον νὰ ὑπονομεύη τὴν ἑνότητα τῶν
Ὀρθοδόξων Κρατῶν. Ποῖος νέος
Ἡρακλῆς θὰ ἐπιχειρήση τὴν ἀπο-
τομὴν τῆς ἑπτακεφάλου Λερναίας
Ὕδρας; Μόνον οἱ ἀντιδράσεις τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ δύνανται νὰ ἀναχαιτίσουν
τὴν ἐφαρμογὴν ἑνὸς νομοσχεδίου, δἰ
αὐτὸ ἂς δραστηριοποιηθοῦμε ὅλοι.

∆ιαµαρτυρία πρὸς τὴν ΑΣΠΕ
ἀνθρώπων καὶ ἀφοροῦν στὴν ἀνάµι-
ξη πολλῶν µελῶν τῶν κατὰ τόπους
∆.Σ. τῶν Ἑνώσεων τῶν Πολυτέκνων,
µὲ τὰ διεφθαρµένα κόµµατα τοῦ σά-
πιου πολιτικοῦ κατεστηµένου.

Ἡ διατύπωσή µας ἦταν ἡ ἑξῆς:
«Κλείνοντας, κ. Πρόεδρε, θὰ θέλαµε
µὲ τὴ σειρά µας νὰ σᾶς ὑποβάλλοµε
ἕνα καίριο ἐρώτηµα, στὸ ὁποῖο ζη-
τοῦµε µία ξεκάθαρη ἀπάντηση. Ἐσεῖς
τί σκοπεύετε νὰ κάµετε ἔτσι ὥστε νὰ
διασφαλίσετε τὸ ὅτι στὸ µέλλον τὰ
∆.Σ. τῶν κατὰ τόπους Ἑνώσεων τῶν
Πολυτέκνων δὲν θὰ ἀποτελοῦν κοµ-
µατικὰ ὄργανα, ἰδιαιτέρως τῆς Ν∆;

Πιστεύοµε πὼς γνωρίζετε πολὺ
καλὰ ὅτι σήµερα οἱ περισσότερες
Ἑνώσεις τῶν Πολυτέκνων εἶναι πει-
θήνια ὄργανα τοῦ σάπιου πολιτικοῦ
συστήµατος, ποὺ παράγει τὰ προ-
βλήµατα στὰ ὁποῖα ἀναφέρεται τὸ
κείµενό σας. Πῶς θὰ ἀντιµετωπίσετε
ἀποτελεσµατικὰ αὐτὸ τὸ θλιβερὸ φαι-
νόµενο;»

Ἡ ΑΣΠΕ διαµαρτυρήθηκε ἐγγρά-
φως µέσῳ τοῦ προέδρου της κ. Β.
Θεοτοκάτου καὶ τοῦ Γενικοῦ Γραµµα-
τέως της κ. Ἐµ. Χρυσογέλου πὼς κα-

τηγορεῖται ἀδίκως καὶ πὼς δὲν ἔχει
γνώση τοῦ ζητήµατος. Γιὰ τὸν λόγο
αὐτὸ ὁ ὑποψήφιος τῆς Παρατάξεως
«Κοινωνία» στὸν νοµὸ Εὐρυτανίας,
κατέγραψε τὰ ὅσα ὑπέπεσαν στὴν
ἀντίληψή του καὶ τεκµηρίωσε τὸν δί-
καιο προβληµατισµὸ ποὺ ἐξέφρασε
ἡ Παράταξη «Κοινωνία».

Ἡ Παράταξη «Κοινωνία» σεβόµε-
νη τοὺς ἀγῶνες τῶν πολυτέκνων δὲν
δηµοσιοποίησε µέχρι σήµερα ὁλό-
κληρη τὴν ἀλληλογραφία, οὔτε καὶ
τὴν ἀπάντηση τοῦ ὑποψηφίου τῆς
Παρατάξεως «Κοινωνία», ποὺ ἀπε-
στάλη ἀποκλειστικὰ στὸ ∆.Σ. τῆς
ΑΣΠΕ, ἐπιλέγοντας νὰ µὴ ἐκθέσει
ἀκόµα περισσότερο τὴν διοίκηση τῆς
Ὁµοσπονδίας τῶν Πολυτέκνων.
Ἔπειτα, ὅµως, ἀπὸ τὴν ἀπαράδεκτη
καὶ ἀνεπίτρεπτη ἐνέργεια τοῦ προ-
έδρου της κ. Θεοτοκάτου, νὰ ὑπο-
γράψει µία (καὶ µάλιστα τὴν χειρότε-
ρη) ἀπὸ τὶς ὑποψηφιότητες γιὰ τὴν
ἐκλογὴ ἀρχηγοῦ τῆς Ν.∆., ποὺ σηµαί-
νει σαφῶς πὼς εἶναι κοµµατικό της
στέλεχος, δὲν µποροῦµε καὶ δὲν ἐπι-
τρέπεται νὰ µείνουµε ἀπαθεῖς.

Καλοῦµε ὅλους τοὺς Πολύτεκνους
νὰ ἀπαιτήσουν τὴν ἄµεση παραίτηση

τοῦ προέδρου τῆς ΑΣΠΕ καθὼς καὶ
τῶν µελῶν ὅλων τῶν τοπικῶν ὀργα-
νώσεων, στὶς ὁποῖες εἶναι γνωστὸ
πὼς τὸ ∆.Σ. ἢ ἄλλος παράγοντας
εἶναι κοµµατικὰ τοποθετηµένος εἴτε
στὴν Ν.∆. ἢ σὲ ἄλλο κόµµα τοῦ διε-
φθαρµένου πολιτικοῦ συστήµατος,
ποὺ λυµαίνεται τὴν Χώρα. Εἶναι πλέ-
ον σαφὴς ὁ τρόπος µὲ τὸν ὁποῖο χά-
θηκαν τὰ ὅποια προνόµια τῶν Πολυ-
τέκνων εἶχαν ἐπιτευχθεῖ µὲ θυσίες καὶ
ἀγῶνες ἐπὶ τῶν ἡµερῶν τοῦ ἀειµνή-
στου κ. Νικολάου Χαρίση, τότε ποὺ ἡ
ΑΣΠΕ µαχόταν γιὰ τὸ συµφέρον τῶν
πολυτέκνων οἰκογενειῶν καὶ ὄχι τῆς
Ν.∆.

Ὀφείλουµε νὰ ἐξετάσουµε ἐὰν καὶ
νοµικὰ εὐσταθεῖ ἡ "διπλῆ" ἰδιότητα
τοῦ προέδρου τῆς ΑΣΠΕ ἀλλὰ καὶ
τῶν ὑπολοίπων στελεχῶν τῶν το-
πικῶν ὀργανώσεων τῶν πολυτέ-
κνων. Ἡ Παράταξη «Κοινωνία» δὲν
θὰ σταµατήσει νὰ µάχεται ἐναντίον
τῶν διαπλεκοµένων µὲ τὸ σάπιο πο-
λιτικὸ σύστηµα ὅπου κι ἂν βρίσκονται
καὶ δὲν θὰ ὑποστείλει τὴν σηµαία τοῦ
ἀγώνα της µέχρι νὰ γκρεµιστεῖ τελεί-
ως τὸ ∆υτικὸ κατεστηµένο, ποὺ κατέ-
στρεψε τὴν Πατρίδα µας».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τό ἡρωικόν  Ἔπος τοῦ ’40*

Τοῦ κ. Νικολάου Π. Ἀντωνοπούλου,
Προϊσταµένου τοῦ ∆ηµοτικοῦ Σχολείου Σκιαδᾶ Ἀχαΐας 

Ἕνας «ἄσημος» ἥρωας, ὁ  Ἰωάννης Καραβίας
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Β. Τσούπρας, ∆ρ. Θεολογίας-Καθηγητὴς στὸ 4ο Γυµν. Ἄνω Λιοσίων

Ἀγαπητοί µου,
Θὰ ἤθελα σήµερα νὰ συλλαβί-

σω, νὰ γίνω πάλι µαθητὴς τῆς Α΄
τάξης καὶ νὰ κλέψω κάποια γράµ-
µατα ἀπὸ τὸ ἀλφάβητό µας, γιὰ νὰ
σχηµατίσω µία λέξη. Μὰ τὸ µελάνι
δὲν θέλω νὰ ἔχει ἄλλο χρῶµα,
παρὰ µόνο χρυσό. Ποιὰ γράµµατα
θὰ κλέψω; Θέλω λοιπόν, νὰ κλέψω
τὸ Α, τὸ ∆, τὸ Λ καὶ τὸ Ε, καὶ νὰ σχη-
µατίσω τὴ λέξη «ΕΛΛΑ∆Α». Πράγ-
µατι, δὲν δυσκολεύοµαι νὰ τὴν γρά-
ψω, οὔτε καὶ νὰ τὴν προφέρω, µὰ
εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ περιγράψω
τὸ νόηµά της.

Πῶς νὰ ξεκινήσει κανεὶς τὴν
προσπάθεια; Ὁµιλοῦµε γιὰ µία χώ-
ρα ὄµορφη, ἰδιαίτερη, ἡλιόλουστη,
ποὺ µοσχοβολᾶ κάπως παράξενα,
µοσχοβολᾶ βασιλικό. Μυρίζει ἡ
αὔρα τῆς θάλασσας ποὺ τὴν περι-
βάλλει· ὀσφραίνεται κανεὶς σ’ αὐτὴν
µπαρούτι καὶ λιβάνι. Οἱ κάτοικοί της
ἀπὸ τὰ παλιὰ τὰ χρόνια εἶναι ὑπε-
ρήφανοι, ἐργατικοί,
ἐµπνευστὲς καὶ δη-
µιουργοὶ πολιτι-
σµοῦ, καὶ ὡς πρὸς
τὸ φρόνηµα ἀνυπό-
τακτοι καὶ πιστοὶ στὶς
ἰδέες καὶ τὰ ἰδανικά
τους. Ἡ ἱστορία
αὐτῆς τῆς χώρας
εἶναι γεµάτη ἀπὸ σε-
λίδες δόξας
λαµπρῆς. Σήµερα,
µάλιστα, τὸ βιβλίο
τῆς Ἑλληνικῆς ἱστο-
ρίας ἔχει ἀνοίξει, καὶ
δάφνινος σελιδοδεί-
κτης δείχνει τὴν σελί-
δα µὲ τὸ κεφάλαιο ποὺ ἐπιγράφεται
«Ἐποποιία τοῦ ’40», ἢ ἀλλιῶς
«ΟΧΙ».

Ὄχι σὲ τί, καὶ ἐποποιία γιὰ ποιὸ
πρᾶγµα; «ΟΧΙ» ἦταν ἡ ἀπάντηση
τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ,
Ἰωάννη Μεταξᾶ, στὸ τελεσίγραφο
ποὺ τοῦ ἐπιδόθηκε ἀπὸ τὸν Ἰταλὸ
πρέσβη στὶς 3:00 µετὰ τὰ µεσάνυ-
χτα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940.
Ἦταν ἕνα ξεκάθαρο καὶ συνεπὲς
«ΟΧΙ», ὄχι σὰν ἐκεῖνα ποὺ κατόπιν
λόγῳ δειλίας µετατρέπονται σὲ
«ναί», ἀλλὰ τὸ ὁποῖο µέχρι τέλους
καὶ µὲ βαρὺ φόρο αἵµατος, παρέ-
µεινε ἰσχυρὴ ἄρνηση στὶς ἰταµὲς
ἀπαιτήσεις τοῦ Μουσολίνι. Καὶ ἂς
γνωρίζουµε πὼς καὶ τότε ὑπῆρχαν
δεδοµένα καὶ ἀφορµές, γιὰ νὰ µετα-
τραπεῖ ἡ ἄρνηση σὲ κατάφαση.
Αὐτὸ τὸ «ΟΧΙ» ὅµως τοῦ Μεταξᾶ
στὴν συνέχεια τὸ ὑποστήριξε καὶ
ἀµύνθηκε γι’ αὐτὸ ὁλόκληρο τὸ
ἔθνος τῶν Ἑλλήνων.

Ποῦ δόθηκε αὐτὸς ὁ ἀγώνας γιὰ
ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ ἀποφυγὴ
τῆς ὑποδούλωσης; Τὸ «ΟΧΙ» εἶχε
τὸ δικό του πεδίο µάχης, ποὺ δὲν

ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὰ χιονισµένα
βουνὰ τῆς Πίνδου. Παρηγοριά, ἐνί-
σχυση καὶ βοήθεια στοὺς στρα-
τιῶτες µας ἦταν πρώτη ἀπ’ ὅλους ἡ
Παναγιά, ποὺ µὲ τὴν Ἁγία της Σκέ-
πη σκέπαζε καὶ ἐµψύχωνε τοὺς λε-
βέντες µας. Ἐπιπλέον, βοηθοὶ καὶ
συµπαραστάτες στὸν ἀγῶνα τους
ἦταν οἱ γενναῖες γυναῖκες τῆς Ἠπεί-
ρου, ποὺ κουβαλοῦσαν στοὺς
ὤµους τους βαριά, ξύλινα κιβώτια
µὲ ρουχισµό, ποὺ εἶχαν πλέξει οἱ
ἴδιες, µὲ πολεµοφόδια καὶ φαγητό.
Ἀνέβαιναν ἀπὸ δύσβατα µονοπά-
τια, µέσα στὰ χιόνια, τὸ πρόσωπό
τους τὸ χτύπαγε ὁ παγωµένος
ἀέρας καὶ συγχρόνως οἱ βόµβες
τοῦ ἐχθροῦ ἔστρωναν τὸν κακοτρά-
χαλο δρόµο τους. Ὅµως ἐκεῖνες
καθόλου δὲν πτοοῦνταν, σχηµατί-
ζοντας µία ἀτέλειωτη ἀνθρώπινη
ἁλυσίδα, ποὺ ἀνεφοδίαζε τοὺς
φαντάρους µας στὸ µέτωπο.

Ἔτσι, οἱ νίκες κατὰ τῶν Ἰταλῶν
διαδέχονταν ἡ µία τὴν ἄλλη,

ὥσπου τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941 ὁ
ἐχθρὸς ἔγινε διπλὸς καὶ ἀκόµη πιὸ
ἰσχυρός. Στὸ στρατόπεδο τῶν
εἰσβολέων προστέθηκε καὶ ὁ Χίτ-
λερ τῆς Γερµανίας, µὲ ἀποτέλεσµα
σύντοµα ἡ Χώρα µας νὰ γνωρίσει
γερµανο-ἰταλικὴ κατοχή. Μέρος τῆς
Μακεδονίας µας δέ, γνώρισε καὶ
σκληρότατη βουλγαρικὴ κατοχή,
ἀπὸ τοὺς συµµάχους τοῦ Ἄξονα
Βουλγάρους, ποὺ σὰν τὰ κοράκια
ἔσπευσαν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ
τὴν κατάσταση. Θὰ ἀναρωτιέται κα-
νείς. Μήπως ἐκεῖνο τὸ «ΟΧΙ» τῆς
28ης Ὀτωβρίου τοῦ 1940 ἔγινε
«ναὶ» κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Κα-
τοχῆς; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀρνητική.
Μήπως µετὰ τὴν ὑποτίµηση τοῦ
νοµίσµατός µας, µετὰ τὴν πεῖνα καὶ
τὴν ἐξαθλίωση ποὺ ἀκολούθησε,
µετὰ τοὺς ἑκατοντάδες χιλιάδες νε-
κρούς, ποὺ τοὺς κουβαλοῦσαν µὲ
τὰ κάρα στοὺς δρόµους, µήπως τό-
τε τὸ «ΟΧΙ» ἔγινε «ναί»; Καὶ πάλι ἡ
ἀπάντηση εἶναι ἀρνητική.

Ὁ ἀγώνας τοῦ «ΟΧΙ» δὲν στα-
µάτησε οὔτε τότε, καὶ σ’ αὐτὸν τὸν
ἀγώνα συνέβαλλαν καὶ τὰ νέα

παιδιά, ἡ νεολαία τῆς Χώρας µας.
Ἂς µνηµονεύσω στὸ σηµεῖο αὐτὸ
ἕνα 18χρονο παλικάρι τῆς λεβεν-
τογέννας Κρήτης, τὸν Σταῦρο
Ἀνδρεαδάκη. Αὐτὸ τὸ παιδί, ὄχι
τοῦ καφενείου, ὄχι τῆς καλοπέρα-
σης, ἀλλὰ τὸ παιδὶ τῶν βουνο-
κορφῶν, εἶχε πάρει ἐντολὴ νὰ µε-
ταφέρει ἕνα µήνυµα στοὺς ἀγω-
νιστὲς στὰ Ἀστερούσια βουνά. Ὁ
Σταῦρος κατάφερε καὶ παρέδωσε
τὸ µήνυµα, ἀλλὰ στὸ γυρισµὸ τὸν
εἶδε ἕνας Ἕλληνας προδότης καὶ
συµβούλευσε τοὺς Γερµανοὺς νὰ
τοῦ ἐλέγξουν τὸ µουλάρι. Ἕνας
Γερµανὸς ἀξιωµατικὸς παίρνει
ἕνα µαχαίρι καὶ κόβει τὰ δεµάτια
ποὺ εἶχε ὁ Σταῦρος πάνω στὸ
ζωντανό, καὶ τότε ἐµφανίστηκαν
στὸ ἔδαφος ἕνα ὅπλο, φυσίγγια
καὶ µερικὰ γράµµατα.

Τότε, τὸν ἔπιασαν καὶ ἄρχισαν νὰ
τὸν βασανίζουν. Μὰ ὁ νεαρὸς
ἥρωάς µας δὲν ξεστόµισε λέξη. Οἱ
βασανιστὲς θύµωναν ὁλοένα περισ-

σότερο. Τοῦ ἔβγα-
λαν τὰ νύχια, τοῦ
ἔβγαλαν τὰ δόντια,
µὰ καὶ τότε ἀκόµη ὁ
ἥρωάς µας δὲν µίλη-
σε. Ἔπειτα τὸν το-
ποθέτησαν κάτω
ἀπὸ τὶς ἑρπύστριες
καὶ ἔβαλαν µπρὸς τὴ
µηχανὴ τοῦ τάνκς.
Μήπως τότε τὸ
«ΟΧΙ» τοῦ ἥρῳά
µας µετατράπηκε σὲ
«ναί»; Θέλετε νὰ
ἀκούσετε τὴ συνέ-
χεια; Οἱ Γερµανοὶ

διεµήνυσαν στοὺς συγγενεῖς τοῦ
Σταύρου πὼς δὲν πρόκειται νὰ
βροῦν τὸ νεκρὸ σῶµα του, ἀλλὰ µο-
νάχα πολτοποιηµένα ὀστᾶ. Πῆγαν οἱ
ἄνθρωποι, τὰ βρῆκαν, τὰ ἔθαψαν.
Στὸ σηµεῖο ἐκεῖνο βρῆκαν καὶ τὰ πα-
πούτσια του. Σκέφτηκαν νὰ τὰ πά-
ρουν καὶ νὰ µὴ τὰ θάψουν, νὰ τὰ φο-
ρέσει κάποιος ταλαίπωρος. Ὢ τότε,
ὢ τότε! Τὰ παπούτσια δὲν ἦταν
ἄδεια, µέσα στὸ κουφάρι τους εἶχαν
µείνει κοµµάτια ἀπὸ σάρκες, εἶχαν
µείνει τὰ πόδια τοῦ ἥρωα. Αὐτὰ τὰ
πόδια λοιπὸν τοῦ Σταύρου, µαζὶ µὲ
τὰ πόδια τόσων καὶ τόσων στρα-
τιωτῶν µας, ποὺ ἀπὸ τὰ χιόνια καὶ τὰ
τραύµατα ἀκρωτηριάστηκαν στὴν
Πίνδο, περπατοῦν µπροστὰ µας γε-
µίζοντας τὸ ἔδαφος µὲ αἷµα. Περπα-
τοῦν µὲ βῆµα ταχύ, µὲ βῆµα περή-
φανο καὶ περπατοῦν, ὄχι στὴν λεω-
φόρο µας, ἀλλὰ στὸ στενὸ µονοπάτι
τοῦ «ΟΧΙ» τους.
Λοιπόν... Αἰωνία τους ἡ µνήµη!
Ζήτω τὸ ἀθάνατο Ἔπος τοῦ 40!

* Ὁμιλία διά τόν ἑορτασμόν
τοῦ «Ἔπους τοῦ 40», Σκιαδᾶς,
28 Ὀκτ. 2015.

Σὰν σήµερα ἕνας ἄσηµος Ταγµα-
τάρχης τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ὁ
Ἰωάννης Καραβίας τοῦ Θεοδώρου,
ἔπαιρνε διαταγὴ ἀπὸ τὴ Στρατιὰ ∆.
Μακεδονίας νὰ µεταφέρει ἐντολὲς
στὸ Ἀπόσπασµα Πίνδου, ὑπὸ τὸν
Κ. ∆αβάκη. Αὐτός, ἔφτασε στὸ
Ἑπταχώρι καὶ βρῆκε µία κατάσταση
τραγική. Οἱ Ἰταλοὶ τῆς µεραρχίας
Τζούλια εἶχαν εἰσχωρήσει καὶ οἱ
Ἕλληνες εἶχαν ἀποδιοργανωθεῖ. Ὁ
∆αβάκης ἔκανε ὅ,τι µποροῦσε, ἀλλὰ
τὰ γεγονότα ξεπερνοῦσαν τὶς δυνά-
µεις του. Τὸ ἀπόσπασµα εἶχε δύνα-
µη τριῶν λόχων ἐνῷ ἡ Τζούλια εἶχε
χιλιάδες πάνοπλους ἀλπινιστές. 

Ὁ νεαρὸς Ταγµατάρχης ἦταν
Ρουµελιώτης, δὲν τὸ ἔβαζε κάτω.
Ἀνέλαβε, χωρὶς νὰ ἔχει ὑποχρέωση
µία διλοχία καὶ ἔστησε καρτέρι στὸ
Ταµπούρι καὶ τὴν Τσούκα. Μιλώντας
στοὺς στρατιῶτες τοὺς ἐµψύχωσε,
γιὰ νὰ δώσουν τὴ µάχη ὑπὲρ
βωµῶν καὶ ἑστιῶν. Αὐτοὶ πῆραν
θάρρος καὶ ἀντιµετώπισαν µὲ ἐπιτυ-
χία τοὺς πάνοπλους Ἰταλούς, προ-
καλώντας τους σοβαρότατες ἀπώ-
λειες. Τὴν κρίσιµη στιγµὴ ὁ ∆αβάκης
τραυµατίστηκε ἀλλὰ ὁ ταγµατάρχης
τὸν ἀντικατέστησε ἐπάξια. Τότε ἔπε-
σε καὶ ὁ πρῶτος νεκρὸς ἀξιωµατι-
κός, ὁ ∆ιάκος ἀπὸ τὴν ἰταλοκρατού-
µενη Σύµη.

Ὁ Καραβίας κράτησε τὸν ἀγώνα
στὴν Πίνδο ὅσο χρειαζόταν, γιὰ νὰ
ἔλθει ἡ ἐνίσχυση ἀπὸ τὸν στρα-
τηγὸ Βραχνό. Ὁ ἴδιος µάλιστα ὁ
Στρατηγὸς ἔφτασε στὴν περιοχὴ
καὶ ἀνέλαβε τὸν συντονισµὸ τῶν
µονάδων, ἐκδηλώνοντας ταυτό-
χρονα τὸν ἔντονο θαυµασµό του
γιὰ τὸν ὑφιστάµενό του ταγµατάρ-
χη Καραβία. Ἀπὸ τότε τὸν κράτησε
δίπλα του, ὡς Ἐπιτελῆ του, προτεί-
νοντάς τον µάλιστα γιὰ παρασηµο-
φόρηση ἀλλὰ καὶ προαγωγὴ στὸν
βαθµὸ τοῦ Συνταγµατάρχη. ∆ὲν
εἶχε ἄδικο γιὰ τὴν πρόταση αὐτή. Ἡ
ἀντίσταση στὴν Πίνδο στέρησε
ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς τὴ δυνατότητα
νὰ φτάσουν στὴ Θεσσαλία µέσῳ

τῆς Σαµαρίνας καὶ τῶν Γρεβενῶν.
Ἂν συνέβαινε κάτι τέτοιο τὸ µέτω-
πο θὰ κοβόταν στὰ δύο καὶ οἱ µα-
χητὲς στὴ ∆υτικὴ Μακεδονία θὰ
περικυκλώνονταν ἐπικίνδυνα. Ἡ
δράση τοῦ ∆αβάκη καὶ κυρίως τοῦ
Καραβία κατέστρεψε µία ὁλόκληρη
Μεραρχία καὶ κράτησε ζωντανὴ

τὴν ἄµυνα ἐναντίον τῶν εἰσβολέ-
ων. Ὅπως γράφτηκε ἀργότερα
ἀπὸ Ἄγγλους στρατιωτικούς, αὐτὴ
ἦταν ἡ πρώτη σηµαντικὴ νίκη στὸν
Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ποὺ ἀνέ-
τρεψε τὴ ροὴ τῶν γεγονότων.

Ἡ δράση τοῦ Ἰωάννη Καραβία δὲ
σταµάτησε ἐκεῖ. Ἔφυγε γιὰ τὴ Μέση
Ἀνατολή, ὅπου ἐντάχθηκε στὴν ΙΙΙ
Ὀρεινὴ Ταξιαρχία καὶ πολέµησε στὴ
Βόρεια Ἀφρική. Οἱ στρατιῶτες του
προκάλεσαν τὸν θαυµασµὸ τῶν
συµµάχων, ὅταν στὴ µάχη τοῦ Ἒλ
Ἀλαµέϊν κατόρθωσαν νὰ διεισδύ-
σουν σὲ δύσβατο κοµµάτι τῆς ἐρή-
µου καὶ νὰ κρατήσουν τὶς γραµµές
τους ἔναντι σφοδρότατης Γερµα-
νικῆς καὶ Ἰταλικῆς ἐπίθεσης. 

Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ πολεµᾶ τοὺς
Ἰταλοὺς µέσα στὴν Ἰταλία. Ἐκεῖ τοὺς
ἔδωσε ἕνα ἀκόµη µάθηµα, κάνοντας
τὴν πλάστιγγα τοῦ πολέµου νὰ γύρει
περισσότερο ὑπὲρ τῶν συµµάχων.
Ὅταν βρέθηκαν µπροστὰ στὸν Ρου-
βίκωνα ἡ γερµανικὴ ἄµυνα, γνωστὴ
καὶ ὡς Γοτθικὴ Γραµµή, ἔδειχνε ἀνί-

κητη. Ὅλες οἱ ἐπιθέσεις τῶν συµµά-
χων ἀποτύγχαναν µὲ µεγάλες ἀπώ-
λειες. Τότε τὸ στρατηγεῖο ἔδωσε δια-
ταγὴ στὴν Ταξιαρχία νὰ πάρει θέσει
µάχης, γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ µία κα-
ναδικὴ µεραρχία. Ὁ διοικητής της
Θρ. Τσακαλῶτος, ὅπως ὁ ἴδιος
ἔγραψε ἀργότερα, κάλεσε τὸν Καρα-
βία καὶ τοῦ ἀνακοίνωσε τὴ διαταγή,
ρωτώντας τον ἂν µποροῦσαν οἱ
ἐξουθενωµένοι ἀπὸ τὶς συνεχεῖς µά-
χες στρατιῶτες του νὰ ἀναλάβουν
τέτοιον ἀγώνα. Αὐτὸς χωρὶς νὰ πεῖ
τίποτε ἔφυγε γιὰ τὴ µάχη. Κατόρθω-
σε αὐτὸ ποὺ ἀδυνατοῦσαν νὰ κά-
νουν οἱ ὑπόλοιποι σύµµαχοι. 

Οἱ στρατιῶτες του ἀνέτρεψαν
ὑπέρτερες γερµανικὲς δυνάµεις καὶ
διείσδυσαν τόσο πολὺ ἐντὸς τοῦ
ἐχθρικοῦ ἐδάφους, ὥστε ἀναγκά-
στηκε ἡ ἀνώτερη διοίκηση νὰ τοὺς
σταµατήσει, ἐπειδὴ δὲν µποροῦσαν
οἱ ὑπόλοιποι νὰ ἀκολουθήσουν. Οἱ
Ἕλληνες κατέλαβαν τὸ Ρίµινι καὶ οἱ
Ἰταλοὶ παραδόθηκαν στὸν Ἑλληνικὸ
Στρατό. Τὸ ρῆγµα ποὺ ἄνοιξαν οἱ
στρατιῶτες τοῦ Καραβία ἔδωσε τὴ
δυνατότητα στοὺς συµµάχους νὰ
διώξουν βορειοτέρα τοὺς Γερµα-
νοὺς καὶ νὰ ἐλευθερώσουν τὸ µεγα-
λύτερο µέρος τῆς Ἰταλίας. Γιὰ τὴ
δράση του αὐτὴ ὁ Ἰωάννης Καρα-
βίας ἔλαβε πλῆθος συµµαχικῶν µε-
ταλλίων, ἀνάµεσά τους καὶ τὸ ἀνώ-
τερο Ἀριστεῖο Ἀνδρείας τῆς Μεγά-
λης Βρεττανίας. Ἦταν ὁ πρῶτος µὴ
Ἐγγλέζος ποὺ πῆρε αὐτὸ τὸ βρα-
βεῖο.

Ἡ Ἑλλάδα τοῦ ἐπεφύλασσε δια-
φορετικὴ ἀντιµετώπιση. Ὁ ἥρωας
τῆς Πίνδου, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι
συµπολεµιστές του, ἔχασε τὶς προ-
αγωγὲς ἐπ’ ἀνδραγαθίᾳ, ἐπειδὴ δὲν
συµµετεῖχε στὶς κατοχικὲς Ἔνοπλες
∆υνάµεις. Ἀργότερα ὁ στρατάρχης
Παπάγος τὸν "ἀντάµειψε" µὲ πρό-
ωρη ἀποστρατεία, ἐπειδὴ δὲν φάνη-
κε τελείως ὑποτακτικὸς στὶς πολι-
τικὲς βλέψεις τοῦ στρατοῦ. Ἔφυγε
ἀπὸ τὸ στράτευµα µὲ τὸν βαθµὸ τοῦ
Ἀντιστράτηγου, στερηµένος ἀπὸ τὴ
χαρὰ νὰ συµβάλλει στὴν ἀνανέωση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴν εἰρη-
νικὴ περίοδο. Ἀργότερα πολιτεύθη-
κε καὶ ἔγινε ὑφυπουργὸς στὴν Κυ-
βέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου.
Πέθανε σὲ βαθειὰ γεράµατα τὸ
1994. 

Ἂν τώρα ψάξει κανεὶς µία πλατεῖα ἢ
ἕνα δρόµο ποὺ νὰ φέρει τὸ ὄνοµά του,
µᾶλλον δὲ θὰ βρεῖ τίποτε! Μόνο ἕνα
ἄγαλµα στὸν Μύτικα Αἰτωλοακαρνα-
νίας, ἀπ' ὅπου καταγόταν, καὶ µία ὁδὸς
στὴν Πάρο, τὴν πατρίδα τῆς γυναίκας
του ἀφιερώθηκαν στὸν στρατηγό,
πολὺ ἀργότερα µετὰ τὸ 2000! Ἡ ἐπί-
σηµη ἱστορία φαίνεται νὰ ἔχει ξεχάσει
ἐπὶ δεκαετίες τὸν ἥρωα, ποὺ συνέβα-
λε καίρια στὴ νίκη στὴν Πίνδο ἀλλὰ καὶ
στὴν Ἰταλία. Τὸν ἥρωα ποὺ τίµησαν οἱ
σύµµαχοι, ἀλλὰ οἱ κρατοῦντες στὴν
πατρίδα του κατόρθωσαν νὰ τὸν θέ-
σουν ἐκποδών. Αἰωνία του ἡ µνήµη.

Ἄλλο ὑγιής πατριωτισµός καί ἄλλο...
του καί τήν πλευρά του, ἔπλεξαν τό
ἐγκώµιο καί ὕµνησαν τή γλυκιά µας
πατρίδα (γλωσσικά, ποιητικά, εἰκα-
στικά κ.λπ.).

∆έν εἶναι παράλογο, λοιπόν, νά
ἀρνεῖται κάποιος τήν πατρίδα του,
τουτέστι τήν ἴδια του τήν ὑπόσταση,
τόν ἑαυτό του; Εἶναι κακό νά ἔχεις
καί νά δείχνεις πατριωτισµό, χωρίς
νά ζηµιώνεις τούς ἄλλους λαούς,
ἀφοῦ, ὅπως τόνισε στούς Ἀθηναί-
ους καί ὁ ἀπόστ. Παῦλος: “ἐποίησέ
τε ἐξ ἑνός αἵµατος πᾶν ἔθνος
ἀνθρώπων...ὁρίσας προστεταγµέ-
νους καιρούς καί τάς ὁροθεσίας τῆς
κατοικίας αὐτῶν”;2 

Ἀλλά τί εἶναι ὁ γνήσιος πα-
τριωτισµός καί πῶς διαφορο-
ποιεῖται ἀπό τόν ἀδιάλλακτο, φα-
νατικό, ἀνήθικο, νοθευµένο καί
ἀρρωστηµένο ἐθνικισµό (σωβι-
νισµό);

Ἀληθινός καί γνήσιος πατριωτι-
σµός εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τήν πα-
τρίδα καί τόν πολιτισµό της. Τελευ-
ταίως ἀκούστηκε καί ὁ ὅρος “νεοφι-
λοπατρία”. Τί νόηµα ἆραγε ἔχει;

Ὁ ὑγιής πατριωτισµός φανερώνει
τήν ἀγάπη µας πρός τήν πατρίδα,
πρός τό ἔθνος ἤ πρός τόν λαό µέ
τόν ὁποῖο ἔχουµε κοινά γνωρίσµα-
τα: καταγωγή, γλῶσσα, ἐθνική συν -
είδηση, παράδοση, ἤθη καί ἔθιµα
καί κοινή ἱστορία. 

Ὁ σεβασµός, λοιπόν, στίς ἐθνικές
παραδόσεις καί ὁ ἀγώνας καί ἡ
ἀγωνία µας γιά διατήρηση τῆς ἐδα-
φικῆς ἀκεραιότητας καί ἐθνικῆς ἀνεξ -
αρτησίας, ὑποδηλώνει τήν ἀγάπη
πρός τήν πατρίδα. 

Τί τό κακό µέχρις ἐδῶ; Οὐδέν.
Πατριωτικά δέν ἐκδηλώνονται καί
ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοί πού ἔχουν ἐθνική
συνείδηση, ὅπως π.χ. οἱ Γάλλοι, οἱ
Γερµανοί, οἱ Ἱσπανοί καί ἄλλοι;

Σηµειωτέον ὅτι ὅλοι οἱ γνήσιοι
πατριῶτες σέβονται καί τόν ἁγνό
πατριωτισµό καί πολιτισµό τῶν
ἄλλων λαῶν. 

Τελικά ἄς διερωτηθοῦµε µαζί µέ
τόν φιλόσοφο ∆ηµώνακτα: “Τί γάρ
πατρώας ἀνδρί φίλτερον οὐδε-
νός;”(= γιατί, τί εἶναι στόν ἄνθρωπο
πιό ἀγαπητό ἀπό τήν πατρίδα;). 

2. Ἐθνικισµός 
Παραπλήσια, βέβαια, πρός τόν

ἁγνό πατριωτισµό,“ξεφυτρώνει” καί
τό “παράσιτο” τοῦ ἀδιάλλακτου, φα-
νατικοῦ, ἀρρωστηµένου ἐθνικισµοῦ
(σωβινισµοῦ).

Αὐτός ἀπορρίπτεται ἀπό κάθε
λογικό καί ὁλοκληρωµένο ἄνθρω-
πο, Ἕλληνα καί Χριστιανό. 

Γιατί; ∆ιότι, αὐτός ὁ ἐθνικισµός
(σωβινισµός) εἶναι µιά ἐκτροπή ἀπό
τήν ἀληθινή φιλοπατρία, πού ὑπο-
λαµβάνει τήν πατρίδα ὡς τό ἀπόλυ-
το ἀγαθό, στό βωµό τοῦ ὁποίου
πρέπει νά θυσιάζεται κάθε ἄλλη
ἀξία λ.χ. δικαίου, ἠθικῆς, θρησκείας
κ.ἄ. 

Ὁ σωβινιστής βλέπει τά ἄλλα
ἔθνη καί τά ἀντιµετωπίζει µέ περι-
φρόνηση, τά ὑποτιµᾶ. Εἰρωνεύεται
τήν ἀµοιβαία ἀγάπη καί ἐµπιστοσύ-
νη µεταξύ τῶν λαῶν καί στή θέση
τους τοποθετεῖ τό µῖσος καί τό φθό-
νο. Ὑποθάλπει τή διχόνοια καί τή
διαµάχη. Ἀνάγει τή δύναµη σέ ὕψι-
στο ἀγαθό τῆς ζωῆς. 

Ὅλα αὐτά ἔχουν ἀρνητικές συνέ-
πειες στήν ἀνθρωπότητα, στίς σχέ-
σεις τῶν λαῶν. Γιατί ὁ κοντόφθαλ-
µος ὑπερπατριωτισµός (σωβινι-

σµός) ἐµπλέκει τά ἔθνη σέ πολεµι-
κές συρράξεις µέ τά γνωστά ἀποτε-
λέσµατα (ἔλλειψη ἀσφάλειας πο-
λιτῶν, ἀπώλεια ἀγαθῶν κ.λπ.). Τό
ἀποδεικνύει,γιά παράδειγµα, ὁ Β´
παγκόσµιος πόλεµος. 

3. Ρατσισµός 
Στό ἴδιο πνεῦµα, περίπου, κινεῖται

καί ὁ ρατσισµός, ὁ ὁποῖος εἶναι πο-
λιτική ἰδεολογία πού πρεσβεύει τήν
ἀνωτερότητα καί καθαρότητα συγ-
κεκριµένης φυλῆς ἤ ἔθνους, καί βρί-
σκεται πάλι στήν ἐπικαιρότητα (λ.χ.
Εὐρώπη καί Ἀµερική).

Ἐκφράζεται κάτω ἀπό διάφορες
ἰδεολογίες (παραλλαγές) πού στη-
ρίζονται, ὅµως, στή ρατσιστική θέση
πού ἀναφέραµε πιό πάνω (λ.χ. ὁ
Σωβινισµός -Ἐθνικισµός, ὁ Ἐθνο-
φυλετισµός, ὁ Ναζισµός καί Νεονα-
ζισµός κ.ἄ.).

Ὁ ρατσισµός εἶναι παράλογος,
ἀνήθικος καί ἀπάνθρωπος, ἀφοῦ
στηρίζεται στό συµφέρον, στόν
ἐγωισµό, τή βία, τή διάκριση καί τόν
παραγκωνισµό τοῦ συνανθρώπου.
Γι᾽ αὐτό οἱ ρατσιστές εἶδαν τόν Χρι-
στιανισµό σάν τόν ἀσυµβίβαστο
ἀντίπαλό τους, ἀφοῦ πρεσβεύει
ἀκριβῶς τά ἀντίθετα πρός τόν ρα-
τσισµό. 

Ἐκ διαµέτρου ἀντίθετος εἶναι καί
ὁ γνωστός ∆ιεθνισµός, πού παρα-
δέχεται ὅτι ὁλόκληρη ἡ γῆ εἶναι πα-
τρίδα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. 

Μετά ἀπ᾽ ὅλα αὐτά πού ἀναφέ-
ραµε πιό πάνω, δέν νοµίζω ὅτι πρέ-
πει πλέον νά συγχέουµε τά πρά-
γµατα. 

Ἄλλο τό ἕνα καί ἄλλο τό ἄλλο.
Πρέπει νά τά ξεχωρίζουµε, διότι “ἄν
φθάσαµε στό σηµεῖο καί τόν πα-
τριωτισµό νά τόν πολεµᾶµε, ὅπως
εἶχε εἰπεῖ καί ὁ µακαριστός Ἀρχιεπ.
Ἀθηνῶν κυρός Χριστόδουλος, ἔ, τό-
τε εἴµαστε ἄξιοι τῆς τύχης µας, ἄς
πᾶµε νά πνιγοῦµε ὅλοι”.3 

Μήπως εἶχε δίκιο ὁ µεγάλος πο-
λιτικός Ἐλευθ. Βενιζέλος, ὅταν ἔλε-
γε ὅτι: “ἐκεῖνος πού χάνει τόν ἐθνι-
σµό του, εἶναι κοινωνικό καρκίνω-
µα...ἕνα ἀνθρώπινο περίτριµµα” 4; 

Συµπέρασµα: 
Ὅλα τ᾽ ἀνωτέρω πού ἀναφέρα-

µε συγκλίνουν στό γενικότερο συµ-
πέρασµα, πώς ἡ πατρίδα εἶναι
αἰώνια ἀξία, πού δέν τήν ἀλλοιώνει
ὁ πανδαµάτορας χρόνος. Εἶναι δύ-
ναµη καί δυνατό κίνητρο γιά δράση
καί ζωή. “Εἶναι ἰδέα γιά ἀνθρώπους
πού ἔχουν ἐλεύθερο φρόνηµα καί
πίστη στήν κοινότητα τῶν ἀνθρώ-
πων”. 

Γι᾽ αὐτή τήν ἰδέα, γι᾽ αὐτή τήν πί-
στη, γι᾽ αὐτή τήν πατρίδα πού εἶναι
αἰώνια ἀξία ἀγωνίσθηκαν καί θυ-
σιάστηκαν οἱ πρόγονοί µας, ἀπό
τούς ἀρχαίους χρόνους µέχρι τό
1821..., τό 1940 καί ... πάντοτε.
Ἔκαναν πράξη τό σύνθηµα τοῦ
ἀρχαίου Τυρταίου πού ἔλεγε: “Τε-
θνάναι γάρ καλόν περί ᾗ πατρίδι
µαρνάµενον” (=εἶναι καλό νά πεθαί-
νεις πολεµώντας γιά τήν πατρίδα).
Ἄς τούς εὐγνωµονοῦµε! 
Παραποµπές: 

1. Πλάτωνος, Κρίτων 51 Α.  2. Πράξ.
Ἀποστ. 17, 26-27. 3. Συνέντευξη τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου
τήν 3-1-1999 στόν Τηλεοπτικό Σταθμό
ΑΝΤ1 μέ τό ἐπιτελεῖο τοῦ Τέρενς Κουΐκ
(δημοσ. καί στήν ἐφημ. “Ὀρθόδοξος Τύ-
πος” 15 -1-1999).4. Μιχ. Ἐ. Μιχαηλίδη,
Πατρίδα Ἑλλάδα, Ἀθήνα, Ἰανουά-
ριος 1993, σελ. 6. 

«Ὁ Οἰκουµενισµὸς ξερίζωσε...»
χωρὶς νὰ πολεµήσουν. Ἔφτασαν
στὸ σηµεῖο νὰ µαταιώσουν τὴν
ἀποφασισµένη γιὰ τὴν 4:00
πρωϊνὴ τῆς 16 Ἰουλίου 1822 ἐπιχεί-
ρηση καταλήψεως τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως ἐξαιτίας ξένων παρεµ-
βάσεων.

Ὅµως ἡ καταστροφὴ τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Στρατοῦ δὲν θὰ ἐπηρέαζε τὴν
παρουσία τοῦ Μικρασιατικοῦ
Ἑλληνισµοῦ, ἂν δὲν εἶχαν συµβῆ
τὰ λάθη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγε-
σίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Οἱ
οἰκουµενιστὲς πιστεύουν ὅτι γιὰ τὴν
γενοκτονία εὐθύνονται τὰ Ἑλληνο-
τουρκικὰ καὶ τὸ Κυπριακὸ γιὰ τὴν
Ἴµβρο. Ὅµως ἂν ἴσχυε αὐτὸ τὸ
ἐπιχείρηµα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἀφα-
νισθῆ ὁ Ἑλληνισµὸς ἀπὸ τὸ 1821 ἢ
τὶς ἐπαναστάσεις τῶν Κρητῶν. Θὰ
εἶχαν πολλὲς εὐκαιρίες οἱ Τοῦρκοι
νὰ ξεριζώσουν τὸν Ἑλληνισµὸ τῆς
Ἀνατολῆς ἀπὸ τὸ 1821 µέχρι τὸ
1897, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συνέβη.
Ὑπῆρξαν ἐποχιακοὶ διωγµοί, ἀλλὰ
ὄχι γενοκτονία καὶ διακοπὴ τῆς
Ἑλληνικῆς παρουσίας στὴν περιο-
χή. Ἂν συγκρίνουµε τὴν ἐκκλησια-
στικὴ πολιτικὴ τοῦ Πατριαρχείου
τοῦ 1821 µὲ ἐκείνη τοῦ 1922 ἢ τοῦ
1964 θὰ διαπιστώσουµε ὅτι εἶναι ἡ
ἰδία, ὅπως εἶναι λογικό, διότι ἡ
Ὀρθοδοξία δὲν ἀλλάζει µὲ τὶς ἐπο-
χές, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θέµα τῆς ἀντιµε-
τωπίσεως τῶν αἱρέσεων, τῶν
«ἐκκλησιῶν» τῆς ∆ύσεως. Ἕνα θέ-
µα τὸ ὁποῖο ἐπηρεάζει ὁλόκληρη
τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση.
Εἶναι λογικὸ νὰ ὑποθέσουµε ὅτι
ὅπως τίθεται ἐκτὸς ἐκκλησίας, σύµ-
φωνα µὲ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες,
ἕνας κληρικός, ἐξαιτίας τῶν αἱρέσε-
ων ἢ τῶν Ἰουδαίων κατ᾽ ἐπέκταση
θὰ τίθεται ἐκτὸς τῆς βοήθειας τοῦ
Θεοῦ ἕνας λαός, ὁ ὁποῖος συµ-
πράττει, ἀνέχεται ἢ δὲν ἐµποδίζει
ἀνάλογες πράξεις.

Ἂν ἐξετάσουµε τὰ ἱστορικὰ γεγο-
νότα, θὰ διαπιστώσουµε ὅτι κάθε
φορά, ποὺ ἔχουµε πράξεις ὑπὲρ
τῶν αἱρέσεων ἐντείνονται οἱ διω-
γµοὶ τοῦ Ἑλληνισµοῦ. Τὴν σηµαν-
τικὴ γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ οἰκουµενι-
σµοῦ ἐπίσκεψη ἀντιπροσωπίας
τῆς Ἐπισκοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν
Η.Π.Α. (Ἀπρίλιος 1919) ἀκολούθη-

σε ἡ ἀπόβαση τοῦ Κεµάλ στὸν
Πόντο τὴν 19 Μαΐου 1919 (ἐπέτειος
ἱστορικῆς γενοκτονίας). Καὶ ὅσο
ἐντείνονται οἱ πράξεις ὑπὲρ τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ, ὅπως ἡ ἐγκύκλιος
τοῦ 1920 καὶ ἡ ἀναγνώριση τῶν
χειροτονιῶν τῶν ἀγγλικανῶν
(1922), τόσο ξεριζώνεται καὶ διώκε-
ται ὁ Ἑλληνισµός.

Τὰ ἴδια συνέβησαν τὸ χρονικὸ
διάστηµα 1964 - 1972 µὲ τὸν Πα-
τριάρχη Ἁθηναγόρα. Τὴν συνάντη-
ση τῆς 5/1/1964 ἀκολούθησε ὁ
διωγµὸς τῶν Ἰµβρίων καὶ Κων-
σταντινουπολιτῶν ἀπὸ τὸν Μάρτιο
τοῦ 1964. Καὶ ὅσο ἐντείνοντο οἱ
πράξεις ὑπὲρ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ,
ὅπως ἡ ἄρσις τῶν ἀναθεµάτων
(1965) καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα
στὴν Κωνσταντινούπολη (1967)
ἐντείνοντο καὶ οἱ διωγµοὶ τῶν Ἑλλή-
νων. Ὅσα ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες
Ἴµβου-Κωνσταντινουπόλεως ἦταν
µιὰ κατάρα τοῦ Πάπα, γιὰ νὰ µὴ ξε-
χνοῦµε καὶ τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ τὸν
Αἰτωλό. Ὅπως κατάρα τοῦ Πάπα
ἦσαν ὅσα συνέβησαν στὴν Ἑλλα-
δικὴ Ἐκκλησία µετὰ τὴν εἰσβολὴ
τοῦ Πάπα στὴν Ἀθήνα (θέµα ταυτο-
τήτων - θέµα νέων χωρῶν, ἀνύ-
παρκτο ἀπὸ τὸ 1928 καὶ παράλογο
νὰ συζητηθῆ µέχρι νὰ ἀναστηθῆ ἡ
Κωνσταντινούπολις, ἐπίθεση κατὰ
τῆς Ἐκκλησίας µέχρι τὸ Πατριαρ-
χεῖο Ἱεροσολύµων, µετέπειτα πο-
ρεία Μητροπολιτῶν Κέρκυρας καὶ
Ἀττικῆς).

Ὁ Οἰκουµενισµὸς ξερίζωσε τὸν
Ἑλληνισµὸ τῆς Ἀνατολῆς. Ὅµως ὁ
ξεριζωµὸς ἀποδυνάµωσε τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ κέντρο, τὸ ὁποῖο ἀνέλαβε
νὰ προωθήση τὸν οἰκουµενισµό,
καὶ αὐτὸ ἔσωσε τὴν Ὀρθοδοξία.
Καὶ ἂν ἐµεῖς, ξεριζώσουµε τὸν
οἰκουµενισµὸ καὶ ἐπανασυνδέσου-
µε τὰ ἐθνικὰ θέµατα µὲ τὴν Ὀρθο-
δοξία, γιατὶ ὅπως λέγει καὶ ἕνα Πον-
τιακὸ τραγούδι τῆς Ἁλώσεως «θελ᾽
ἀπ᾽ οὐρανοῦ µάστοραν καὶ ἀπὸ
τὴν γῆν ἀργάτεν» ἀναφερόµενο
στὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Ἁγίας
Σοφίας, τότε θὰ ξανακτίσουµε τὶς
Ἐκκλησίες, τὰ σχολεῖα καὶ τὶς κοινό-
τητες τῆς Ἀνατολῆς. Κανονικὰ σχο-
λεῖα καὶ ὄχι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο διαφη-
µίζουν οἱ οἰκουµενιστὲς µὲ 5-10 µα-
θητές, µεταφερόµενους καὶ ἴσως
ἐπιδοτούµενους.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Νέος Ἡγούµενος εἰς τὴν Μονὴν 
Ζωοδόχου Πηγῆς Παλαιᾶς Κοκκινιᾶς

Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «Ἐλευθερία τῆς Μεσ-
σηνίας» τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2015:

«Ἡγούµενος τῆς Μονῆς Ζωοδό-
χου Πηγῆς Παλαιᾶς Κοκκινιᾶς Πει-
ραιᾶ ἐνθρονίστηκε ὁ ἱερέας τῆς Μη-
τρόπολης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου,
ὁ Μεσσήνιος ἀρχιµανδρίτης Χρυ-
σόστοµος Καράµπελας. Τὴν
ἐνθρόνιση τέλεσε ὁ µητροπολίτης
Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. Σεραφεὶµ
τὴ ∆ευτέρα 19 Ὀκτωβρίου. Ὁ ἴδιος,
ἀπευθυνόµενος στὸν π. Χρυσό-
στοµο Καράµπελα εἶπε πώς: "Σή-
µερα ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζοντας

τοὺς προσωπικούς σου ἀγῶνας
καὶ τιµῶντας τὴν θυσιαστική σου
προσφορὰ στὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ,
σὲ ἀναβιβάζει εἰς ὕψος µέγιστον καὶ
σὲ ἀναδεικνύει ποιµένα ἀδαπάνητο
τῶν ἀδελφῶν σου, πνευµατικὸ πα-
τέρα καὶ ὁδηγὸ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς
καὶ πορείας". Ὁ π. Χρυσόστοµος
ἔχει στενοὺς δεσµοὺς µὲ τὴν Μεσ-
σηνία καὶ ἰδιαιτέρως µὲ τὸ χωριὸ
Μερόπη τοῦ ∆ήµου Οἰχαλίας, ἀπ'
ὅπου καταγόταν ἡ µητέρα του
Εὐγενία. Παλιότερα µάλιστα εἶχε
διοριστεῖ στὴ Μεσσηνία ὡς καθη-
γητὴς Ἀγγλικῆς γλώσσας σὲ γυ-
µνάσια καὶ λύκεια». 



Σελὶς 8η

Εἰς τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν ὀφεί-
λει νὰ ἐνταχθῆ καὶ ἡ διὰ πρώτην
φορὰν ἵδρυσις εἰς τὴν Πατρίδα
μας σχολῆς μαγείας. Ὡς φαίνεται
ἡ σχολὴ ἔχει τὴν προκάλυψιν
μουσείου, ἀλλὰ τὰ μέσα τὰ ὁποῖα
χρησιμοποιεῖ ἐμπλέκουν κα-
θαρῶς τὴν μαγείαν, τὴν εἰδωλο-
λατρίαν ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ χαρα-
κτηριστικὰ τῆς «νέας ἐποχῆς».
Ἡ σχολὴ αὐτοδιαφημίζεται ἰσχυ-
ριζομένη ὅτι μέχρι καὶ βουλευταὶ
τὴν ἐπισκέπτονται! Ὡς ἐπληρο-
φορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα
«Espresso» τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου
2015:

«Ἡ καρδιὰ τῆς µαγείας χτυπᾶ
πλέον στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. Τὸ
µοναδικὸ στὴν Ἑλλάδα Μουσεῖο
Μεταφυσικῆς Ἱστορίας καὶ Ἀπο-
κρυφισµοῦ ἄνοιξε τὶς πύλες τουM
Τὰ ψηλοτάβανα δωµάτια, τὰ
ὁποῖα φιλοξενοῦν ἐκθέµατα µαγεί-
ας ἀπ' ὅλον τὸν κόσµο, καὶ ἡ ξύλι-
νη στριφογυριστὴ σκάλα, ποὺ
ὁδηγεῖ στὶς αἴθουσες διδασκαλίας
τῆς σχολῆς µεταφυσικῆς, ἀστρο-
λογίας καὶ µαντικῆς τέχνης, ἡ
ὁποία ὑπάρχει στὸ πάνω πάτωµα,
θυµίζουν κάτι ἀπὸ στοιχειωµένο
σπίτι, ὅπως αὐτὰ ποὺ βλέπουµε
κατὰ καιροὺς σὲ ταινίες τρόµου.
«Αὐτὸς ἦταν ὁ στόχος µας» λέει ἡ
Ἀθηνᾶ Ἀνδριανοῦ, ἰδιοκτήτρια τοῦ
χώρου, ἀλλὰ καὶ γνωστῆς ἁλυσί-
δας καταστηµάτων ποὺ προσφέ-
ρει ὑπηρεσίες χαρτοµαντείας καὶ
καφεµαντείαςM Στὸ νεοκλασσικὸ
στεγάζονται ἐπίσης βιβλιοθήκη,
καφὲ παροχῆς ὑπηρεσιῶν καφε-
µαντείας καὶ χαρτοµαντείας,
καθὼς κι ἕνα κατάστηµα µὲ ἐνερ-
γειακὰ προϊόντα, ξόρκια καὶ φίλ-

τρα, ποὺ φτιάχνει ἡ Ἀθηνᾶ
Ἀνδριανοῦ καὶ ἔχουν µεγάλη ζήτη-
ση. Πολιτικοί, ἐπιχειρηµατίες, τη-
λεοπτικοὶ ἀστέρες καὶ καλλιτέχνες
συγκαταλέγονται στὸ πελατολόγιό
της. «Ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ἐν ἐνερ-
γείᾳ βουλευτές, ἠθοποιοί, τραγου-
διστές, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι τῆς τη-
λεόρασης ποὺ χρησιµοποιοῦν
αὐτὴ τὴ στιγµὴ ἕνα φίλτρο µου, τὸ
ὁποῖο σχετίζεται µὲ τὴ φήµη καὶ
ἀντικαθιστᾶ τὰ ἀρνητικὰ ἐνεργει-
ακὰ vibes τους µὲ θετικά, συµβάλ-
λοντας ἔτσι στὴν ἄνοδο τῆς δηµο-
τικότητάς τους» ἀποκαλύπτει ἡ
Ἀθηνᾶ. Τὸ 70% τῶν πελατῶν ποὺ
ζητοῦν τὶς συµβουλές της µέσα
ἀπὸ τὰ χαρτιὰ ἢ τὸν καφὲ εἶναι γυ-
ναῖκες καὶ τὸ ὑπόλοιπο 30%
ἄντρεςM Μεταξὺ τῶν ἐκθεµάτων
ποὺ ξεχωρίζει ἡ Ἀθηνᾶ εἶναι ἕνα
συρρικνωµένο ἀνθρώπινο κρανίο
(!), τὸ ὁποῖο χρησιµοποιοῦν ὡς
φυλαχτὸ γιὰ τὴν ἀποµάκρυνση
τῶν κακῶν πνευµάτων ὁρισµένες
φυλὲς στὸν Ἀµαζόνιο, καθὼς κι
ἕνα χειροποίητο αἰγυπτιακὸ ἀγαλ-
µατίδιο τῆς θεᾶς Ἴσιδας, κατα-
σκευασµένο ἀπὸ φύλλα χρυσοῦ
καὶ πολύτιµους λίθουςM Στὴ
σχολὴ µαγείας, ποὺ λειτουργεῖ
στὸν πρῶτο ὄροφο, τὸ κλῖµα εἶναι
διαφορετικό. «Ἔρχεται ἀρκετὸς
κόσµος ποὺ νιώθει ὅτι ἔχει µία ἱκα-
νότητα καὶ θέλει νὰ τὴν ἐξελίξει µὲ
τὴ βοήθειά µας» µᾶς λέει ὁ ∆ηµή-
τρης Παναγιωτίδης, ὁ ὁποῖος δι-
δάσκει µαθήµατα, πλήρη θεωρία
καὶ πρακτικὴ τῆς ἐσωτερικῆς ἐπι-
στήµης, ἡ ἐνέργεια τοῦ σύµπαντος
καὶ ὁ ἀποκρυφισµόςM «Ἐκεῖνο
ποὺ λέµε στοὺς σπουδαστές µας
εἶναι ὅτι ἀπὸ ἐδῶ θὰ πάρουν τὴ
γνώση. Ἔπειτα χρειάζεται ἐξάσκη-
ση, γιὰ νὰ ἐξελι χθοῦν».

Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος ὑψώνει
φωνὴν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν

Προφητικῶς κηρύττων ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Φθιώτιδος ἐκάλεσε
τὸ ποίμνιον νὰ ἀντισταθῆ εἰς τυχὸν
ἀντιευαγγελικοὺς νόμους, οἱ ὁποῖοι
θὰ εἰσαχθοῦν εἰς τὴν Βουλήν, ἀλλὰ
καὶ ἐζήτησε ὁ λαὸς νὰ στηρίζη ὄχι
βουλευτάς, οἱ ὁποῖοι εἶναι
θιασῶται αὐτῶν, ἀλλὰ ἀνθρώπους,
οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται διὰ τὴν πα-
τρίδα. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
τὴν ἐφημερίδα «Ἡμέρα Λαμίας»
τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 2015:

«Τὴν µέρα τοῦ «ΟΧΙ» βρῆκε ὁ
Μητροπολίτης Φθιώτιδας κκ Νικό-
λαος, γιὰ νὰ στείλει τὸ δικό του µή-
νυµα µὲ πολλοὺς ἀποδέκτες. Ἀπὸ
ἄµβωνος ὁ Μητροπολίτης ἄστρα-
ψε καὶ βρόντηξε καλώντας τὸ
ἐκκλησίασµα νὰ βρίσκεται σὲ ἑτοι-
µότητα καθὼς ὅπως εἶπε «ἐὰν µεί-
νουµε ἔτσι παθητικοὶ θὰ µᾶς θά-
ψουν ζωντανούς». Εἶναι χαρακτη-
ριστικὸ ὅτι ἀπὸ τὴ µία πλευρὰ µὲ
τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ Μητροπολίτης
σχολιάζει τὴν κατάσταση, τὴν
ὁποία περνᾶ ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια
σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ὅµως ἀπὸ τὴν
ἄλλη πλευρὰ στέλνει καὶ µία ἀπάν-
τηση στὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία πρὶν ἀπὸ λίγο διάστηµα πε-
ρίπου εἶχε προσδιορίσει χαµηλοὺς
τόνους σὲ σχέση µὲ τὶς ἐξελίξεις.
Μάλιστα ὁ Μητροπολίτης ἀπὸ
ἄµβωνος στάθηκε ἰδιαίτερα στὶς
συνθῆκες οἱ ὁποῖες διαµορφώνον-
ται στὴ Χώρα µας, προσδιόρισε ὅτι
πρόκειται γιὰ µία σηµαντικὴ µέρα
ποὺ θὰ πρέπει νὰ προβληµατι-
στοῦµε καὶ κάλεσε τοὺς πιστοὺς

«νὰ µὴ παρασυρόµεθα ἀπὸ τὶς πα-
παγαλίες τῶν πληρωµένων ὑπερ -
ασπιστῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν
µνηµονίων καὶ ὅλων τῶν δεινῶν,
τὰ ὁποῖα ὁ κόσµος τὰ καταλαβαί-
νει» ὅπως εἶπε. Μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ
Μητροπολίτης ἔκανε καὶ διαχω-
ρισµὸ λέγοντας ὅτι «ὑπάρχουν καὶ
ἄνθρωποι ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν
πατρίδα, αὐτοὺς νὰ τοὺς στηρίζου-
µε καὶ σὲ αὐτοὺς εἶναι ἡ ἐλπίδα
µας, ἀλλὰ πάνω ἀπὸ ὅλους στὸ
Θεὸ καὶ στὴν πατρίδα» ὅπως ση-
µείωσε. Ὁ Μητροπολίτης συνέχισε
στοὺς ἴδιους ὑψηλοὺς τόνους
ἀπευθύνοντας λεκτικὰ ἐρωτήµατα
καὶ λέγοντας πὼς «ἔχουµε τὴν δύ-
ναµη νὰ ποῦµε ΟΧΙ σὲ ἐκείνους
ποὺ θέλουν νὰ ἰσοπεδώσουν τὴν
ὀρθοδοξία µας; Νὰ λέµε ΟΧΙ σὲ
ἐκείνους ποὺ βάζουν µέσα στὴ
Βουλή µας νὰ ψηφιστοῦν ἀντιευαγ-
γελικοὶ νόµοι; Ἔχουµε τὸ κουράγιο
νὰ λέµε ΟΧΙ σὲ καθετὶ ποὺ βλάπτει
τὸν λαό, βλάπτει τοὺς θεσµούς,
βλάπτει τὴν ἐκκλησία;» ὅπως χα-
ρακτηριστικὰ τόνισε. Συγχρόνως
ὅµως κορύφωσε τὴν κριτική του µὲ
τὰ συµπεράσµατα τὰ ὁποῖα κατέ-
θεσε λέγοντας ὅτι «ἐὰν µείνουµε
ἔτσι παθητικοὶ θὰ µᾶς θάψουν ζων-
τανούς, διότι τὸ γεράκι εἶναι πάνω
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ περιµένει τὴν
ὥρα, ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀπρό-
βλεπτη. Οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι οἱ κα-
λοµαθηµένοι τῆς Εὐρώπης, εἶναι οἱ
σκληραγωγηµένοι στὴ φτώχεια καὶ
σὲ πολλοὺς πολέµους καὶ θὰ ξεγε-
λαστοῦν καὶ πάλι οἱ σκληροὶ τῆς
γῆς».

Νοσηλεύονται ὁ πρώην Ἱεροσολύµων
καὶ ὁ Θεοδωρουπόλεως

Μετά τήν ἐπιστροφήν Αὐτοῦ ἐξ
Ἀγκύρας, κατά τό δελτίον τύπου
τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου τῆς 30ῆς

Ὀκτωβρίου 2015, ἡ Α. Θ. Πανα-
γιότης ὁ Πατριάρχης µετέβη εἰς
τό Νοσοκοµεῖον Βαλουκλῆ καί
ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Μητροπολί-
την Θεοδωρουπόλεως κ. Γερµα-
νόν, τόν Ἐντιµολ. κ. Βασίλειον
Σταυρίδην, Ἄρχοντα ∆ιδάσκαλον
τοῦ Εὐαγγελίου καί Καθηγητήν
Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, τόν Μουσικολ.
κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα
Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί
τόν Ἐντιµ. κ. Χρῆστον Μαλοµάτ,
καί ηὐχήθη αὐτοῖς ταχεῖαν ἀπο-
κατάστασιν τῆς ὑγείας αὐτῶν.

Ἐπίσης, πληροφορίαι τῆς rom-
fea.gr τῆς 3ης Νοεµβρίου 2015
ἀναφέρουν ὅτι ὁ Πατριάρχης
πρώην Ἱεροσολύµων κ. Εἰρη-
ναῖος ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ διαµέρισµά
του διὰ χειρουργικήν ἐπέµβασιν
καὶ µετεφέρθη εἰς τὸ Κρατικόν
Πανεπιστηµιακόν Νοσοκοµεῖον
τῶν Ἱεροσολύµων Hadassah Me-
dical Center..

Εὐρωπαϊκὴ καταδίκη κατεδαφίσεως Ἱ. Ν. Χιµάρας
Συμφώνως πρὸς τὸ defence-

net.gr τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2015:
«Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ κατε-

δίκασε τὴν κατεδάφισιν τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴ
Χειµάρρα τῆς Ἀλβανίας. Ἡ Κοµι-
σιὸν ἀπάντησε στὸν εὐρωβου-
λευτὴ κ. Κ... ὅτι ὁ σεβασµὸς τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων καὶ τῶν
θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν ἀποτε-

λοῦν θεµελιώδεις ἀξίες τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης. Τόνισε ἀκόµη ὅτι
ἀπαιτεῖται ἀπὸ µία ὑποψήφια πρὸς
ἔνταξη χώρα νὰ ὑπηρετεῖ τὸ κρά-
τος δικαίου καὶ νὰ διαφυλάττει τὴν
ἀνεξιθρησκία καὶ τὴν πολιτιστικὴ
κληρονοµιά... Ὑπενθυµίζεται ὅτι οἱ
ἀλβανικὲς ἀρχὲς εἶχαν προχωρήσει
τὸν Αὔγουστο στὴν κατεδάφιση τοῦ
Ναοῦ, προκαλώντας τὴν ἔντονη
ἀντίδραση τῆς Ἀθήνας». 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας
διὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν Μεγάλην Σύνοδον

Ὑπὸ τὴν προεδρίαv τοῦ Μακα-
ριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου
καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνουφρίου
συνῆλθε κατὰ τὴν 27ην Ὀκτωβρίου
2015 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας εἰς
τὸ Κίεβον, ἡ ὁποία διαβλέπει πι-
θανὰ ρήγματα εἰς τὴν ἐσωτερικὴν
ἀλλὰ καὶ διορθόδοξον ἑνότητα.
Συμφώνως πρὸς τὸ agioritikovima
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2015:

«Ἐξαιτίας τῶν ἐξελίξεων στὴν
Οὐκρανικὴ κοινωνία ἡ Σύνοδος
υἱοθέτησe ἔκκληση πρὸς τὰ πιστὰ
τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τῆς Οὐκρανίας, ὅπου τονίζει ὅτι «ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Οὐκρα-
νίας µαζὶ µὲ τὸν σύµπαντα λαὸ τῆς
Οὐκρανίας ἀναζητᾶ τὸν τρόπον
πανεθνικῆς συµφιλιώσεως». Ἐπί-
σης ἐξέφρασε τὴν χαρὰ γιὰ τὴν συν -
εχιζόµενη ἀνακωχὴ καὶ τὴν ἐλπίδα
ὅτι αὐτὴ «θὰ µετεξελίσσετο σὲ
πραγµατικὴ µόνιµη εἰρήνη».

Ἐπίσης ἡ ἔκκληση ὑπογραµµίζει
θετικὲς τροποποιήσεις στὴ νοµοθε-
σία τῆς Οὐκρανίας ὅσον ἀφορᾶ τὴν
ἐπίλυση ὁρισµένων προβληµάτων
τῶν σχέσεων Πολιτείας καὶ Ἐκκλη-
σίας. Ταυτόχρονα ὑποδεικνύονται
καὶ περιστατικὰ παραβιάσεως τῶν
δικαιωµάτων τῶν πιστῶν σὲ ὁρι-
σµένες περιοχὲς τῆς χώρας: κατα-
λήψεις Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, πε-
ριστατικὰ βίας σὲ βάρος τῶν
πιστῶν καθὼς καὶ ἀπόπειρες δο-

λοφονίας. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διαπί-
στωσε γιὰ µία ἄλλη φορὰ ὅτι «ὁρι-
σµένες τοπικὲς ἀρχὲς προβαίνουν
σὲ παραβιάσεις τῆς ἰσχύουσας
ἐθνικῆς νοµοθεσίας, ἐνῶ τὰ ὄργα-
να τῆς τάξεως ὄχι πάντοτε σπεύ-
δουν νὰ προστατεύσουν τὰ νόµιµα
δικαιώµατα τῶν θρησκευτικῶν κοι-
νοτήτων, τῶν κληρικῶν καὶ τῶν
πιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τῆς Οὐκρανίας». Σύµφωνα µὲ τοὺς
Συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς «αὐτὸ ὄχι
µόνο ἐµποδίζει τὴν ἄσκηση τοῦ
συνταγµατικῶς κατοχυρωµένου δι-
καιώµατος τοῦ ἐλευθέρως θρη-
σκεύειν ἀπὸ τοὺς πολίτες τῆς
Οὐκρανίας, ἀλλὰ καὶ προκαλεῖ τὴν
κοινωνικὴ ἔνταση στὸ κράτος µας.
Ταυτόχρονα ὅταν στὸ Ντονµπὰς ἡ
εἰρηνικὴ διαδικασία προχωρεῖ µὲ
τεράστιες δυσκολίες, ἐκ  τῶν  πρα -
γµάτων ἐρχόµαστε ἀντιµέτωποι µὲ
τὸν κίνδυνο ἀποσταθεροποιήσεως
τῆς κοινωνικῆς καταστάσεως σὲ
ἄλλες περιοχὲς τῆς Οὐκρανίας»M

Ἀκόµα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας διατύ-
πωσε τὴν ἀνησυχία της γιὰ τὴν
«κατάσταση γύρω ἀπὸ τὴν προπα-
ρασκευὴ τῆς Πανορθοδόξου Συνό-
δου». Αἰτεῖται ὅσους ἔχουν σχέση
µὲ τὴν προετοιµασία της «νὰ κατα-
βάλουν κάθε προσπάθεια ὥστε νὰ
κρατήσουν τοὺς κανόνες, τὶς παρα-
δόσεις καὶ τὰ ἔθιµα τῆς Ἁγίας καὶ
Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν βάση τῆς Παν -
ορθοδόξου ἑνότητάς µας».

ΚΖ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις διὰ θέµατα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας
Συνέδριον μὲ θέμα: “Ὄψεις τοῦ

συγχρόνου ἀποκρυφισμοῦ”  ἐπρα -
γματοποιήθη εἰς τὴν Ἱ. Μ. Κορίν-
θου ἀπὸ τὴν 2αν ὡς καὶ τὴν 4ην
Νοεμβρίου καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν
εἰς αὐτὸ Ἐντεταλμένων δέκα
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ
ἑβδομῆντα πέντε Ἱερῶν Μητροπό-
λεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τῆς Κρήτης καὶ τῆς Δωδεκανήσου.
Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καὶ πληροφοριῶν τῆς romfea.gr
τῆς 4ης Νοεμβρίου 2015: 

«Ἡ πρώτη εἰσήγηση ἦταν τοῦ
Αἰδεσιµολογιωτάτου Πρωτοπρ. Βα-
σιλείου Γεωργόπουλου, Ἐπίκου-
ρου Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης µὲ θέµα: “Ἡ
σύγχρονη ψευδοαγγελολογία”,
στὴν ὁποία παρουσίασε τὴν ἱστο-
ρικὴ ἐξέλιξη τοῦ φαινοµένου καὶ
τοὺς τρόπους ἔκφρασής του. Ὁ
ὁµιλητής ὑπογράµµισε βασικὰ
εἰδολογικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς σύγ-
χρονης ψευδοαγγελολογίας, δίνον-
τας ἔµφαση στὰ ἀποκρυφιστικά,
συγκρητιστικὰ καὶ νεοεποχίτικα χα-
ρακτηριστικά της, ἐπισηµαίνοντας
ταυτοχρόνως ἀναλογίες µὲ τὸν
ἀρχαῖο Γνωστικισµό.

∆εύτερη εἰσήγηση ἦταν αὐτὴ τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Σι-
σανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου µὲ
θέµα: “Λόγοι ἐπηρεασµοῦ τῶν νέ-
ων ἀπὸ τῶν Ἀποκρυφισµό”. Ὁ Μη-
τροπολίτης Σισανίου, τόνισε µεταξὺ
ἄλλων, ὅτι: «Γιὰ νὰ κατανοήσουµε
τὶς προϋποθέσεις ἐξ αἰτίας τῶν
ὁποίων πολλοὶ ἔφηβοι ἐµπλέκονται
στὰ δίχτυα τοῦ ἀποκρυφισµοῦ, θὰ
πρέπει κατ’ ἀρχὴν νὰ ἐπισηµάνου-

µε τὰ γνωρίσµατα καὶ τὶς εὐαισθη-
σίες τῆς νεανικῆς ἡλικίας καὶ τὶς ψυ-
χολογικὲς προϋποθέσεις, ποὺ κα-
θιστοῦν αὐτὴ τὴν πρόσβαση εὔκο-
λη. Τὰ εὐαίσθητα αὐτὰ σηµεῖα, τὶς
ἀναπτυξιακὲς µεταβολὲς καὶ τὴν
ἰδιόµορφη ψυχολογικὴ κατάσταση
τῶν ἐφήβων λαµβάνουν ὑπ’ ὄψιν
τους τὰ ποικίλα παραθρησκευτικὰ
κινήµατα καὶ οἱ παραθρησκευτικὲς
ὁµάδες, ὅταν ἀπευθύνονται στοὺς
ἔφηβους καὶ τοὺς νέους».

Τὴν ἑπόµενη ἡµέρα κατὰ τὴν
πρωινὴ συνεδρία... τὴν πρώτη
εἰσήγηση πραγµατοποίησε ὁ Παν -
οσιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης π.
Αὐγουστῖνος Μύρου µὲ θέµα:
«Ἀποκρυ-
φ ιστ ι κ ὲς
πρακτικὲς
ὑπὸ τὸ
φῶς τῆς
Ἁ γ ί α ς
Γραφῆς».
Ὁ εἰσηγη-
τής, ἀφοῦ
προσδιό-
ρισε τὴν
ἔννοια τοῦ
Ἀποκρυ-
φ ι σ µ ο ῦ
καὶ τὴν
Ὀρθόδοξη θέση τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
ἀναφέρθηκε στὸν κοινό τους τόπο,
ποὺ εἶναι ἡ προβολὴ τῆς βαθύτα-
της ἐπιθυµίας τοῦ ἀνθρώπου νὰ
προσεγγίσει τὴν ἀπόκρυφη ἀπὸ
αὐτὸν γνώση. Στὴ συνέχεια ἀπα-
ρίθµησε συγκεκριµένες ἀποκρυφι-
στικὲς πρακτικὲς ποὺ ἀναφέρονται
στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τόνισε τὴ ρι-
ζικὴ διαφοροποίηση τῶν θεωµέ-
νων χαρισµατούχων τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀπὸ τοὺς ποικίλους ἀποκρυ-
φιστές. Ἔκλεισε τὴν εἰσήγησή του

µὲ τὴν προβολὴ τῆς βδελυγµίας
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς ἀποκρυφιστικὲς
πρακτικές, καθὼς καὶ µὲ τὶς προ-
τροπὲς τῶν θεοπνεύστων συγγρα-
φέων τῆς Ἁγίας Γραφῆς πρὸς τοὺς
πιστοὺς νὰ µὴ ἔχουν καµµία σχέση
µὲ τὶς ἀνωτέρω πρακτικές.

∆εύτερη εἰσήγηση πραγµατοποί-
ησε ὁ Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρ. κ.
Ἰωάννης Ζῶτος µὲ τὸν τίτλο: «Σύγ-
χρονος Πνευµατισµὸς καὶ Channel-
ling». Ὁ π. Ἰωάννης τόνισε ὅτι ὁ
πνευµατισµός, σὲ συνάρτηση µὲ
τὸν παγανισµὸ καὶ τὶς πρακτικές
του, ἀσχολεῖται ἀπὸ ἀρχαιοτάτων
χρόνων µὲ τὴν ἐξερεύνηση τοῦ κό-
σµου τῶν πνευµάτων καὶ τὴν προσ -

π ά θ ε ι α
ἐπικοινω-
νίας µαζί
τους µὲ
διάφορες
τ εχ ν ι κ ὲ ς
καὶ µέσῳ
ἀ ν θ ρ ώ -
πων, τῶν
διάµεσων-
µέντιουµ
πού, ὑπο-
τ ί θ ε τ α ι ,
ἔχουν ἰδι-
α ί τ ε ρ η

εὐαισθησία. Ὅµως ἡ Ἁγ. Γραφὴ
καταδικάζει καὶ ἀπορρίπτει αὐτὸν
τὸν τρόπο προσέγγισης τῆς πνευ-
µατικῆς σφαίρας ὡς µὴ ὀρθὸ καὶ
ἐπικίνδυνο. Ἡ προσέγγιση τοῦ
Θεοῦ δὲν γίνεται µέσῳ τεχνικῶν. Ἡ
προσπάθεια ἐπικοινωνίας µὲ πνεύ-
µατα µπορεῖ νὰ ἐπιφέρει ἀνεπα-
νόρθωτες ζηµιὲς στὴν ψυχικὴ ἰσορ-
ροπία καὶ τὴν πνευµατικὴ καὶ ὑλικὴ
ζωή τῶν ἀσχολουµένων, διότι ἀνοί-
γονται στὸν χῶρο τοῦ δαιµονικοῦ.
Αὐτὸ συµβαίνει ἰδίως µὲ τὴ σύγχρο-

νη ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἐπικοινω-
νίας, τὸ Channelling (διαυλισµός).

Τρίτος ὁµιλητής ἦταν ὁ θεολόγος
κ. Λάµπρος Σκόντζος, ὁ ὁποῖος
ἀνέπτυξε τὸ θέµα: «Ὁ Ἀποκρυ-
φισµὸς τοῦ Νεοπαγανισµοῦ». Ὁ
ὁµιλητής τόνισε ὅτι ὁ Νεοπαγα-
νισµὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς εὔρω-
στους διαύλους τοῦ νεοποχίτικου
Ἀποκρυφισµοῦ, καθότι προβάλλει
καὶ ἑδραιώνει τὶς δοξασίες του µὲ
τὴν ἐπιστροφὴ στὸν πραγµατικὸ ἢ
ὑποθετικὸ ἢ ἐπίπλαστο κλέος τῆς
προχριστιανικῆς ἀρχαιότητας.

Ἡ ἀπογευµατινὴ συνεδρία  πρα -
γµατοποιήθηκε ὑπὸ τὴν Προεδρία
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Κυθήρων κ. Σεραφείµ. Εἰσήγηση
πραγµατοποίησε ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύ-
ρωνος καὶ Ὑµηττοῦ κ. ∆ανιὴλ µὲ
τὸν τίτλο: «Ἡ ἀλογία τῆς Ἀστρολο-
γίας». Ὁ Σεβασµιώτατος σηµείωσε,
µεταξὺ τῶν ἄλλων, ὅτι ἡ Ἀστρολο-
γία διαφέρει οὐσιωδῶς ἀπὸ τὴν
Ἀστρονοµία, ἡ ὁποία ἀνήκει στὶς
ἀκριβεῖς φυσικὲς ἐπιστῆµες καὶ
στὴν πραγµατικότητα εἶναι µαντεία.
Οἱ Ἀστρολόγοι παρουσιάζονται ὡς
σωτῆρες ἀγωνιώντων προσώπων.
Τὰ Μ.Μ.Ε. ἔχουν ἀναδειχθεῖ σὲ ρό-
λο Μαντείων καὶ οἱ Ἀστρολόγοι στὴ
θέση τῆς Πυθίας.

Τέλος, παρέµβαση πραγµατο-
ποίησε ὁ καθηγητὴς κ. Ἰβὰν ∆ηµη-
τρώφ, µὲ τὸν τίτλο «Ὁ Ἀποκρυ-
φισµὸς στὴ Βουλγαρία» καὶ ἀνα-
φέρθηκε σὲ διάφορες ἀποκρυφι-
στικὲς ὁµάδες ποὺ δραστηριο-
ποιοῦνται στὴ Βουλγαρία καὶ τὶς
σχετικὲς προσπάθειες ἀντιµετωπί-
σεως τοῦ φαινοµένου ἀπὸ τὴν το-
πικὴ Ἐκκλησία».

«Συνεφώνησαν Ὀρθόδοξοι, Ρ/καθολικοὶ καὶ Κόπται κοινὸν ἑορτασµὸν τοῦ Πάσχα;»
Ἑτοιµάζουν τὸν ἀπόλυτο αἰφνι-

διασµὸ γιὰ τὸν ἑορτασµὸ τοῦ Πά-
σχα; Εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν συµ-
φωνήσει Ὀρθόδοξοι, Ρ/καθολικοὶ
καὶ Κόπτες γιὰ κοινὸ ἑορτασµὸ καὶ
νὰ φέρουν τὴν Χριστιανοσύνη πρὸ
τετελεσµένου; Πληθώρα ἐρωτηµά-
των, τὰ ὁποῖα ζητοῦν ἄµεσες ἀπαν-
τήσεις, προκύπτουν ἀπὸ µία πε-
ρίεργη ἀνάρτηση σὲ κόπτικη ἱστο-
σελίδα, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία
οὔτε λίγο οὔτε πολὺ καὶ οἱ τρεῖς
προαναφερθεῖσες πλευρὲς εἶναι
ἕτοιµες νὰ προχωρήσουν στὴν ὁδὸ
τοῦ κοινοῦ ἑορτασµοῦ ἄµεσα! 

Τὸ περασµένο καλοκαίρι πολὺς
λόγος ἔγινε γιὰ τὴν πρόταση τοῦ
Πάπα Φραγκίσκου γιὰ κοινὸ ἑορ-
τασµὸ τοῦ Πάσχα Ὀρθοδόξων καὶ
Ρωµαιοκαθολικῶν. Μία πρόταση
ποὺ ἀπὸ ὅτι φαίνεται ἐξετάζει σο-
βαρὰ καὶ τὸ Φανάρι ὅπως ὁ ἴδιος ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης Βαρθο-
λοµαῖος ἀποκάλυψε λέγοντας χα-
ρακτηριστικὰ "Τὸ ἐξετάζουµε, ἀλλὰ
κάποιες ἐθνικὲς ἐκκλησίες ἀντι-
δροῦν" σὲ συνέντευξή του στὴν ἰτα-
λικὴ ἐφηµερίδα La Stampa. 

Συγκεκριµένα ὅπως εἶχε ἀποκα-
λύψει στὶς 20 Ἰουνίου τὸ Ἁγιορειτικὸ
Βῆµα, ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι ἀσχο-
λοῦνταν µὲ τὴν παπικὴ ἐγκύκλιο γιὰ
τὸ περιβάλλον, ὁ κ. Βαρθολοµαίος
εἶχε πεῖ: 

"Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συζητᾶ
τὸ ἐνδεχόµενο γιὰ µία ἑνιαία ἡµερο-
µηνία γιὰ τὸν ἑορτασµὸ τοῦ Πάσχα,
τὴν ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν, περισσότε-
ρο ἀπὸ µισὸ αἰῶνα. Στὴν πραγµατι-
κότητα, στὸ πλαίσιο τῆς προετοιµα-
σίας γιὰ τὸ µεγάλο ἱερὸ Συµβούλιο
ποὺ ἔχει προγραµµατιστεῖ γιὰ τὸ
ἑπόµενο ἔτος στὴν Κωνσταντινού-
πολη, τὴν Πανορθόδοξη, ἔχουν
ἐξεταστεῖ διάφορες ἐπιλογὲς σὲ
ἐπιστηµονικὸ καὶ λειτουργικὸ ἐπί-
πεδο, γιὰ αὐτὸ τὸ ἐνδεχόµενο.

Ὡστόσο, τὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ
ἰδιαίτερα µετὰ τὴ διάλυση τοῦ Σιδη-
ροῦ Παραπετάσµατος, σηµαντικὰ
στοιχεῖα µέσα σὲ µερικὲς ἐθνικὲς
ἐκκλησίες ἔχουν δυστυχῶς ἀντι-
σταθεῖ σὲ αὐτὴν τὴν ἰδέα τῆς
ἀλλαγῆς. ∆ὲν ὑπάρχει ἀµφιβολία
ὅτι µία συµφωνία
σχετικὰ µὲ µία
κοινὴ καθορισµέ-
νη ἡµεροµηνία γιὰ τὸν ἑορτασµὸ
τοῦ Πάσχα θὰ εἶναι ἕνα πλεονέκτη-
µα ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς
ποὺ ζοῦν στὴν Ἀµερική, στὴ ∆υτικὴ
Εὐρώπη καὶ τὴν Ὠκεανία. Ἀλλὰ
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν ἐσεῖς προ-
σωπικὰ συµφωνεῖτε ἢ ὄχι, µία τέ-
τοια πρόταση θὰ πρέπει νὰ ἀπο-
φασιστεῖ ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες, γιὰ νὰ µὴ τεθεῖ σὲ κίνδυ-
νο ἡ ἑνότητα τοῦ ὀρθόδοξου κό-
σµου." 

Ὁ κοινὸς ἑορτασµὸς τοῦ Πάσχα
δὲν εἶναι κάτι τόσο ἁπλὸ καὶ ἀπὸ
ὅ,τι φαίνεται ἐνστάσεις δὲν ὑπάρ-
χουν µόνο ἀπὸ κάποιες ἐθνικὲς
ἐκκλησίες, ὅπως δηλώνει ὁ κ. Βαρ-
θολοµαῖος. Ἱεράρχες κοντὰ στὸ Πα-
τριαρχεῖο ἔχουν ἐκφράσει προβλη-
µατισµό. Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας
Γεννάδιος δήλωσε πρόσφατα:
«Ἆραγε, ἡ κοινὴ ἡµεροµηνία διὰ τὸ
Ἅγιον Πάσχα θὰ εἶναι ἑνότης τῆς
Χριστιανοσύνης ἢ µία νέα ρῆξις καὶ
διαίρεσις τοῦ Ὀρθοδόξου κόσµου,
µὲ ἀνυπακοήν, ἀγνωµοσύνην καὶ
ἀνταρσίαν, λαµβάνοντες ὑπ’ ὄψιν
τὰ σηµερινὰ δεδοµένα;». Ὁ Ἐπί-
σκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος
ἐπίσης σὲ συνέντευξή του στὸ
Ἁγιορειτικὸ Βῆµα δήλωνε  "Οἱ Κα-
θολικοὶ θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξουν τὸν
τρόπο καθορισµοῦ τοῦ Πάσχα"...

Ἡ ρωσικὴ ἀντίδραση
Ἡ ρωσικὴ ἀντίδραση γιὰ τὴν

πρόταση περὶ κοινοῦ ἑορτασµοῦ
ἦρθε πρὸ µηνῶν ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ

Μητροπολίτη Βολοκολὰµσκ Ἱλα-
ρίωνα. Σε ἐρώτηµα ἀναφορικὰ µὲ
τὴν πρόταση τοῦ ποντίφικα γιὰ µία
συγκεκριµένη ἡµεροµηνία τοῦ ἑορ-
τασµοῦ τοῦ Πάσχα τῶν Ρ/Καθο-
λικῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων ὁ κ. Ἱλα-
ρίωνας ἀρχικὰ τοποθετήθηκε θετι-

κά, ἀλλὰ διευκρίνι-
σε πὼς "τὸ νόηµά
της πρέπει νὰ

ἀποσαφηνιστεῖ". "Τί σηµαίνει "νὰ
ὁρίσουµε µία σταθερὴ ἡµεροµη-
νία"; Μήπως αὐτὸ σηµαίνει ὅτι θὰ
πρέπει νὰ ὑπάρχει µία συγκεκριµέ-
νη ἡµεροµηνία στὸ ἡµερολόγιο,
στὶς 25 Μαρτίου ἢ 25 Ἀπριλίου ἢ
ἄλλοτε; Ἢ ἡ ἰδέα εἶναι ὅτι πρέπει νὰ
ὑπάρχει ἕνα ἑνιαῖο σύστηµα ὑπο-
λογισµοῦ τῆς ἡµεροµηνίας τοῦ Πά-
σχα γιὰ ὅλες τὶς χριστιανικὲς ἐκκλη-
σίες;" σχολίασε.

Συνέχισε ἐπικαλούµενος τὸν
ὑπολογισµὸ τῆς ἡµεροµηνίας τοῦ
Πάσχα µὲ βάση τὶς ἀρχὲς ποὺ
ἔχουν θεσπιστεῖ ἀπὸ τὴν Πρώτη
Οἰκουµενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας τὸ
325, ἡ ὁποία ὅρισε πὼς τὸ Πάσχα
θὰ πρέπει νὰ ἑορτάζεται τὴν πρώτη
Κυριακὴ µετὰ τὴν πρώτη πανσέλη-
νο µετὰ τὴν ἐαρινὴ ἰσηµερία.

" Ἡ Ρωµαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία
ἀκολουθεῖ ἐπίσης αὐτὸ τὸν ὑπολο-
γισµὸ τοῦ Πάσχα, ἀλλὰ µὲ κάποιες
µικρὲς διαφορὲς ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Γιὰ παράδειγµα, τὸ ἑπό-
µενο ἔτος θὰ ἔχουµε διαφορετικὲς
ἡµεροµηνίες τοῦ Πάσχα, ἐνῷ τὸ
2017 θὰ συµπίπτουν" τόνισε καὶ ἔθε-
σε τὸν ἑξῆς ὅρο: "Ἂν ἡ ἐκκλησία ἐπι-
στρέψει στὸ σύστηµα ὑπολογισµοῦ,
ποὺ ὑπῆρχε στὴν πρώτη χιλιετία, θὰ
εἴµαστε ἱκανοποιηµένοι. Ἐπειδὴ πι-
στεύουµε ὅτι ἡ βάση τῆς Ἕνωσής
µας εἶναι αὐτὴ ἡ πρώτη χιλιετία".

Ἡ ἀποκάλυψη
Εἶναι δυνατὸν λοιπὸν ὅλες

αὐτὲς οἱ ἐνστάσεις καὶ οἱ προβλη-

µατισµοὶ νὰ πέρασαν ἀπαρατήρη-
τοι; Πάντως ἡ κοπτικὴ ἱστοσελίδα
"Κοπτικὴ Ἀλληλεγγύη" ἀναφέρει
πὼς ὁ Πάπας συµφώνησε σὲ
πρόταση τοῦ Πατριάρχη τῶν
Κοπτῶν Ταουάντρου γιὰ κοινὸ
ἑορτασµὸ καὶ συµπληρώνει πὼς
ἐπίσης τὴν πρόταση ἔχουν ἀποδε-
χτεῖ ὁ Κόπτης Πατριάρχης Ἀντιο-
χείας Ἰγνάτιος-Ἐφραίµ, ἀλλὰ καὶ ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης Βαρθο-
λοµαῖος! 

Μάλιστα στὸ δηµοσίευµα ἀναφέ-
ρεται ἀκόµη ὅτι ἡ πρόταση τοῦ Κό-
πτη ἀφορᾶ τὴ δεύτερη Κυριακὴ τοῦ
Ἀπριλίου, ὡς ἡµέρα τοῦ κοινοῦ
ἑορτασµοῦ.

ΠΗΓΗ: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ
(30.10.2015)

Σημ. O.T.: Ἡ ἱστοσελίδα Co-
ptic Solidarity τῆς 26ης Ὀκτωβρί-
ου 2015 ἀναφέρει: «Ὁ Πάπας
Φραγκίσκος ἔχει συμφωνήσει
στὴν πρόταση, τὴν ὁποία ἔκανε
πέρυσι ὁ Κόπτης Ὀρθόδοξος Πά-
πας Tawadros II γιὰ τὴν ἑνοποί-
ηση τῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα,
ὥστε οἱ Ἐκκλησίες σὲ ὅλο τὸ κό-
σμο νὰ ἑορτάσουν τὴν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ τὴν ἴδια ἡμερομηνία.
Ἡ πρόταση ἔχει γίνει ἤδη ἀπο-
δεκτὴ ἀπὸ τὸν Mor. Ignatius
Aphrem II Πατριάρχη τῆς Ἀντιό-
χειας καὶ τὸν Βαρθολομαῖο Α´
Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως. Ἡ πρόταση ἔρχεται στὸ
πλαίσιο τῶν ἑνωμένων προσπα-
θειῶν ἀπὸ τὸν Πάπα Tawadros
καὶ τὸν Πάπα Φραγκίσκο νὰ
ἐργαστοῦν πρὸς τὴν ἕνωση τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ πρόταση τοῦ Πάπα
Tawadros  εἶναι τὸ Πάσχα νὰ
ἑορτάζεται τὴ δεύτερη Κυριακή
του Ἀπριλίου». (Μετάφρασις ἐκ
τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου).

Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἀντίπαλον δέος, µέρος δεύτερον!
Εἰς τὸ προηγούμενον φύλλον

τοῦ Ο.Τ. (φ. 2090/ 30.10.2015) κεν-
τρικὸν θέμα ἦτο «Τὸ ἐκκλησια-
στικὸν ἀντίπαλον δέος». Εἰς αὐτὸ
ἔγινε ἐκτενὴς λόγος διὰ τὴν ἐσφαλ-
μένην στρατηγικήν τοῦ Οἰκ. Πα-
τριαρχείου ἔναντι ἐκείνης τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς Μόσχας. Τὸ μὲν
πρῶτον ἐπιχειρεῖ διὰ μιᾶς ὑποτιθε-
μένης ex cathedra ἰσχῦος νὰ ἐπι-
βληθῆ, ἐνῷ τὸ δεύτερον προσεγγί-
ζει μὲ σεβασμὸν τὶς Τοπικὲς Ὀρθό-
δοξες Ἐκκλησίες. 

Δὲν πρόλαβε, ὅμως, νὰ στεγνώ-
ση τὸ μελάνι τοῦ τυπογραφείου
ἀπὸ τὸ προηγούμενον ἄρθρον καὶ
προέκυψε αἴφνης νέα ἐπιβεβαί-
ωσις τῆς ἀναλύσεως τοῦ Ο.Τ. μὲ
ἀφορμὴν τὴν προσέγγισιν τῶν δύο
Πατριαρχείων μὲ τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Βουλγαρίας. 

Διὰ ἄλλην μίαν φορὰν τὸ Οἰκ.
Πατριαρχεῖον ἐχειρίσθη ἐσφαλμέ-
νως τὸ ζήτημα. Ἐνῷ ὁ Οἰκ. Πα-
τριάρχης εἶχε προσκληθῆ ἔθεσε
ὅρους, διὰ νὰ μεταβῆ εἰς τὴν Βουλ-
γαρίαν! Ἀποροῦμεν, ἂν παρὰ τὶς
πιέσεις ποὺ ἀσκεῖ ὁ Πατριάρχης
διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης
Συνόδου, δὲν τὴν ὑπονομεύει ὁ
ἴδιος, ἐφ᾽ ὅσον μὲ τὶς κινήσεις
αὐτὲς ἀποσυσπειρώνει τὶς Τοπικὲς
Ἐκκλησίες καὶ μάλιστα μίαν ἡ
ὁποία εὑρίσκεται πλησίον τῆς ἰδίας
τῆς ἕδρας του. Ἐντύπωσιν ἐπίσης
προκαλεῖ τὸ αἴτημα καταργήσεως
τίτλων Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι συμ-
πίπτουν μὲ τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου,
ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς τὸ ἴδιο δὲν καταργεῖ
εἰς ἀντιστοίχους περιπτώσεις
αὐτούς. Συμφώνως πρὸς τὴν rom-
fea.gr τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2015: 

«Ἔγκυρες πηγὲς τῆς romfea.gr
ὑποστηρίζουν πὼς τῆς προγραµ-
µατισµένης ἐπίσκεψης τοῦ Πανα-
γιωτάτου στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-

σία τῆς Βουλγαρίας τὶς πρῶτες µέ-
ρες τοῦ Νοεµβρίου, προηγήθηκε
ἐντονότατο παρασκήνιο. Ὁ κ. Βαρ-
θολοµαῖος ἀρχικὰ εἶχε προσκληθεῖ,
γιὰ νὰ ἀναγορευτεῖ ἐπίτιµος διδά-
κτορας Πανεπιστηµίου τῆς Βουλ-
γαρίας. Ἦταν, ὡστόσο, ἀδύνατο νὰ
µὴ ἀνταποκριθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Βουλγαρίας καὶ νὰ παραµείνει ἀµέ-
τοχη στὴν ἔλευση τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριάρχη. Ἔτσι, ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς χώρας, διὰ τοῦ Πα-
τριάρχη Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου
προσκάλεσε τὸν Προκαθήµενο τῆς
Μητέρας Ἐκκλησίας νὰ ἐπισκεφθεῖ
τὴν χώρα ἐπίσηµα γιὰ πρώτη φορά
ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου Πατριάρ-
χη.

Τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο
ἀνταποκρίθηκε θετικά, θέτοντας
ὡστόσο δύο βασικὲς προϋποθέ-
σεις ἀπαιτώντας νὰ ὑλοποι-
ηθοῦν ἄµεσα, κατὰ τὴν ἐπίσκεψη
Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλ-
γαρίας στὸ Φανάρι...: 1. Νὰ καταρ-
γηθεῖ ὁ τίτλος τοῦ Ἐπισκόπου
''Ἀδριανουπόλεως'' ποὺ ἔχει Ἐπί-
σκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλ-
γαρίας. Τὸ Φανάρι ὑποστηρίζει
πὼς τὸν ἴδιο τίτλο κατέχει καὶ ἱεράρ-
χης τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχεί-
ου καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ πρέπει νὰ
καταργηθεῖ ἀπὸ ἄλλες Ἐκκλησίες.
Τὸ Πατριαρχεῖο ζητᾶ, ὁµοίως, νὰ
καταργηθοῦν καὶ τυχὸν ἄλλοι πα-
ρόµοιοι τίτλοι ποὺ ταυτίζονται µὲ τί -
τλους ποὺ φέρουν ἀρχιερεῖς τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. 2. Νὰ
ἀποµακρυνθεῖ ἀπὸ προαύλιο
χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου στὴν Ἀδριανούπολη τὸ
ἄγαλµα τοῦ Ἀνθίµου Α', τοῦ ἱεράρ-
χη τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας
ποὺ ἀνακήρυξε τὸ 1872 τὴν αὐτο-
κεφαλία τῆς Βουλγαρικῆς ἐξαρχίας
χωρὶς τὴ σύµφωνη γνώµη τοῦ Πα-
τριαρχείου προκαλώντας τὴν ἐντο-
νότατη ἀντίδρασή του. Ὁ Ἄνθιµος
Α ἦταν ὁ ἱεράρχης ποὺ ζήτησε νὰ
ἀνακηρυχθεῖ ὡς αὐτοκέφαλη ἡ

Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία, ποὺ εἶχε συ-
στηθεῖ µὲ σουλτανικὸ φιρµάνι δύο
χρόνια νωρίτερα... Αὐτὰ εἶναι τὰ
δύο προαπαιτούµενα ποὺ ἔθεσε τὸ
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, γιὰ νὰ
διατηρηθοῦν σὲ καλὸ ἐπίπεδο οἱ
σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Βουλγαρίας σχολιάζοντας τὸ θέµα
τῆς κατάργησης τοῦ τίτλου, ἀνέφε-
ραν στὴν romfea.gr ὅτι "κάτι τέτοιο
µπορεῖ νὰ γίνει µόνο ἐὰν ὁ Ἐπίσκο-
πος καὶ Ἡγούµενος τῆς Μονῆς Ρίλα
γίνει Μητροπολίτης, κάτι τὸ ὁποῖο
δὲν πρόκειται νὰ συµβεῖ ἀπὸ τὴν
στιγµὴ ποὺ ὁ κ. Εὐλόγιος ἔχει ἀπο-
στείλει ἐπιστολὴ πρὸ τὴν Σύνοδο
καὶ ζητᾶ νὰ µὴ προαχθεῖ σὲ Μητρο-
πολίτη. Ἐπίσης γιὰ τὸ θέµα τοῦ
ἀγάλµατος οἱ Ἱεράρχες τονίζουν
πὼς "τὸ ἄγαλµα τοποθετήθηκε στὸ
προαύλιο τοῦ Ναοῦ ἀπὸ συλλό-
γους τῆς Θρᾴκης καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ
Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας, ἄρα ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης θὰ πρέ-
πει νὰ ἀπευθυνθεῖ στοὺς συλλό-
γους καὶ ὄχι στὴν Ἐκκλησία." Τέλος
νὰ σηµειωθεῖ ὅτι γιὰ πρώτη φορά
φέτος τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο
δὲν ἔδωσε ἄδεια στὸν Ἐπίσκοπο
Πολύκαρπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Βουλγαρίας, νὰ λειτουργήσει στὸν
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν
Ἀδριανούπολη».

Ἀκριβῶς τὶς ἴδιες ἡμέρες καὶ καθό-
λου τυχαίως, κατὰ τὴν στιγμὴν κατὰ
τὴν ὁποίαν ἐφρόντιζε ὁ Οἰκ. Πα-
τριάρχης νὰ καταστῆ ἀνεπιθύμητος,
τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας μὲ ἰδι-
αιτέρως λεπτοὺς χειρισμοὺς «προσε-
ταιρίζετο» καὶ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Βουλγαρίας. Ὄχι μόνον ἐπραγματο-
ποίησε συναντήσεις εἰς ὑψηλὸν ἐπί-
πεδον, ἀλλὰ καὶ προωθεῖ τά θέματα
διά τήν Ἀρχιεπισκοπήν Τσεχίας, ἐνῶ
τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον «ζητεῖ ἐπὶ πί-
νακι τὴν κεφαλὴν» τοῦ Ράστισλαβ.
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ mo-
spat τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2015: 

«Τὴν ἀντιπροσωπία τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας µὲ
ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Βίλ-
νο καὶ   Λιθουανίας  Ἰννοκέντιο  δέ -
χθηκε σὲ ἀκρόαση στὶς 27 Ὀκτω-
βρίου 2015 ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρ-
χης Βουλγαρίας Νεόφυτος στὴν
Πατριαρχική του κατοικία στὴ Σό-
φια. Στὴ συνάντηση ἐπίσης πα-
ρέστη καὶ ἡ ἀντιπροσωπία τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Τσεχίας
καὶ Σλοβακίας µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Μιχαλουπόλεως καὶ
Κοσίτσης Γεώργιο... Κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς συναντήσεως συζητήθη-
καν ἐπίκαιρα θέµατα κοινῆς ἡµερη-
σίας διατάξεως τῶν Ἐκκλησιῶν...
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μιχαλουπόλε-
ως... ἀπένειµε στὸν Προκαθήµενο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας πα-
ράσηµο τοῦ Ἁγίου Ἰσαποστόλου
Πρίγκηπος Ράστισλαβ Α´ Τάξε-
ως...».

Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ mo-
spat τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2015:

«Μὲ τὸν Πρέσβη τῆς Βουλγαρίας
στὴ Ρωσία κ. Μπ. Κότσεφ εἶχε συν -
άντηση στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2015 ὁ
Μητροπολίτης Βολοκολὰµσκ Ἱλα-
ρίωνας, Πρόεδρος τοῦ Τµήµατος
Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέ-
σεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ὁ
Μητροπολίτης Ἱλαρίωνας καλω-
σόρισε θερµῶς τὸν προσκεκλη-
µένο. Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Πρέ-
σβης εὐχαρίστησε γιὰ τὴν εὐκαιρία
τῆς συναντήσεως καὶ προσέφερε
στὸν Πρόεδρο τοῦ ΤΕΕΣ ἕνα σταυ-
ρό, φιλοτεχνηµένο σὲ ἀνάµνηση
τῆς ἐπετείου 1150 ἐτῶν ἀπὸ Βαπτί-
σεως τῆς Βουλγαρίας καὶ ἕνα τιµη-
τικὸ δίπλωµα. Συζητήθηκαν ἐπίκαι-
ρα θέµατα συνεργασίας τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ
τῆς διπλωµατικῆς ἀποστολῆς τῆς
Βουλγαρίας. Ὁ Ἱεράρχης τόνισε
τὶς στενὲς ἀδελφικὲς σχέσεις µε-
ταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν Ρωσίας καὶ Βουλγαρίας». Νέοι ὁρίζοντες διὰ τὴν Θεολογικὴν

Σχολὴν τῆς Βοστώνης
Μὲ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τοῦ νέου

προέδρου εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Κολ-
λέγιον καὶ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν
τῆς Βοστώνης ἔγιναν γνωστὰ καὶ
τὰ σχέδια διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς
Σχολῆς εἰς ἕνα μεγάλο καὶ σπου-
δαῖον ἐκπαιδευτικὸν κέντρον. Αἱ
δωρεαὶ ἀνέρχονται εἰς ἀστρονο-
μικὰ ποσὰ καὶ σύντομα θὰ ἀνε-
γερθῆ οἰκοτροφεῖον 38.000 τ.π.
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
romfea τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2015:

«Ἔγινε τὸ ἀπόγευµα τῆς Πέµ-
πτης 29 Ὀκτωβρίου ἡ ἐγκαθίδρυ-
ση τοῦ 21ου προέδρου τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Κολλεγίου καὶ τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Τιµίου Σταυροῦ
Βοστώνης, πρωτοπρεσβυτέρου
Χριστοφόρου Μητρόπουλου, πα-
ρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀµε-
ρικῆς κ. ∆ηµητρίουM Ὁ π. Χριστο-
φόρος, ὁ ὁποῖος µίλησε πρῶτα
στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ κατόπιν
στὴν ἀγγλικὴ ἀναφέρθηκε στὸ
ὅραµά του γιὰ τὸ Κολλέγιο καὶ τὴ
Σχολὴ καὶ ἀνακοίνωσε δωρεὰ τῆς
οἰκογένειας Γεωργίου καὶ Ἀγγελί-
νας Κώστα γιὰ τὴν ἀνοικοδόµηση
Φοιτητικοῦ Κέντρου, ἐπίσης δω-
ρεὰ ὕψους $1.325.000 ἀπὸ τὸ
ζεῦγος Τσὰρλς καὶ Κόνι Κότρου
πρὸς τιµὴ τοῦ π. Νικολάου Τριαν-
ταφύλλου καὶ δωρεὰ 600.000 χι-
λιάδων δολλαρίων ἀπὸ τὰ περιου-
σιακὰ στοιχεῖα τοῦ ἀείµνηστου
Ἐπισκόπου Ἰωάννη Κάλλου
(πρώην Ἀτλάντας).

Σὲ δηλώσεις του στὸν «Ἐθνικὸ
Κήρυκα» ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµε-
ρικῆς κ. ∆ηµήτριος καλεῖ τὴν Ὁµο-
γένεια νὰ βοηθήσει ἠθικὰ καὶ ὑλικὰ
τὴ Σχολὴ καὶ τονίζει ὅτι «τὸ Ἑλλη-
νικὸ Κολλέγιο θὰ γίνει τὸ κορυφαῖο
Κέντρο Ἑλληνικῶν Σπουδῶν στὶς
Ἡνωµένες Πολιτεῖες, καὶ ἡ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ ἡ καλύτερη στὸ ∆υτικὸ
ἡµισφαίριο». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
δήλωσε ἀκόµα πὼς «πρῶτον
ὀφείλει νὰ ὑπάρχει στὴ Σχολὴ µία
ὑγιὴς πνευµατικὴ ἀτµόσφαιρα, ἡ
ὁποία συντελεῖ καὶ σὲ καλύτερη
ἀπόδοση ἀπὸ πλευρᾶς ἀκαδη-
µαϊκῆς. ∆εύτερον, τὸ µέγιστο καὶ
τὸ ἄριστο στὸ ἐπίπεδο τῆς προσ -
φορᾶς γνώσεων καὶ παιδείας, ὄχι
µέτρια πράγµατα. Ἐδῶ χρειάζεται
θάρρος, γιὰ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι ἐδῶ
θὰ πρέπει νὰ ἔχω τὸ καλύτερο
εἶδος καθηγητῶν. Τρίτον, τὸ Ἑλλη-
νικὸ Κολλέγιο ἔχει δυνατότητα νὰ
εἶναι ἕνα Κέντρο Ἑλληνικῶν
Σπουδῶν, δηλαδὴ ἄνθρωποι οἱ
ὁποῖοι θέλουν νὰ γράψουν ὁ,τιδή-
ποτε γιὰ Ἑλλάδα καὶ Ἑλληνισµὸ
νὰ τρέχουν ἐδῶ»M

Ὁ π. ΧριστοφόροςM Ἀρνήθηκε
νὰ ἀποκαλύψει πόσα χρήµατα
εἶναι ἡ δωρεὰ ἀπὸ τὸ Τέξας γιὰ τὴν
ἀνοικοδόµηση Φοιτητικοῦ Κέν-
τρου. Εἶπε πὼς «δὲν µπορῶ νὰ
σᾶς πῶ, διότι εἶναι ἰδιωτικὴ ὑπόθε-
ση, ἡ οἰκογένεια µᾶς ἔχει ζητήσει
νὰ µὴ ἀποκαλύψουµε τὸ ποσό,
ἀλλὰ τὸ κτίριο θὰ εἶναι 38.000 τε-
τραγωνικὰ πόδια».

Συνεργασία τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου
καὶ τῆς Ἀµερικανο-Ἑβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς

Ὁλοκληρώθησαν αἱ ἀκαδημαϊ-
καὶ συνομιλίαι Ὀρθοδόξων καὶ
Ἰουδαίων μὲ τὴν συμμετοχὴν
ἐκπροσώπων τῶν κατὰ τόπους
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι
ἔχουν ἀρχίσει ἀπὸ τὸ 1977 μὲ πρω-
τοβουλίαν τοῦ Πατριαρχείου. Δὲν
ἐξεδόθη ἀναλυτικὸν ἀνακοινωθὲν
μὲ τὰ συζητηθέντα. Ἀπορίας ἄξιον
εἶναι ἐπίσης τόσον τὸ γεγονὸς ὅτι
συνεζητήθησαν χωρία τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης χωρὶς νὰ παρί-
στανται καθηγηταὶ τῶν Θεολο-
γικῶν Σχολῶν, ὅσον καὶ τὸ ὅτι διεξ -
άγεται ἕνας συγκεκριμένος διάλο-
γος, ἐνῶ ὡς γνωστὸν δὲν ὑφίσταται
μόνον ἕνα «δόγμα» εἰς τὴν
ἑβραϊκὴν θρησκείαν. Συμφώνως
πρὸς τὸ ἱστολόγιον mospat τῆς
23ης Ὀκτωβρίου 2015:

«Οἱ Θ´ Ἀκαδηµαϊκὲς συνοµιλίες
Ὀρθοδόξων καὶ Ἰουδαίων ὑπὸ τὸν
τίτλο «Πνευµατικὰ Κέντρα καὶ ∆ια-
σπορὰ» πραγµατοποιήθηκαν µε-
ταξὺ 2 καὶ 12 Ὀκτωβρίου 2015
στὴν Ἀθήνα, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς
Ἀµερικανο-Ἑβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς
στὰ πλαίσια τῆς εἰκοσιπενταετίας
τῶν πλήρων διπλωµατικῶν σχέ-
σεων Ἰσραὴλ-ἙλλάδοςM Οἱ συν-
τονιστὲς τοῦ διαλόγου ἦταν ὁ Μη-
τροπολίτης Γαλλίας Ἐµµανουὴλ
καὶ ὁ Ραββῖνος David Rosen, ∆ιευ-
θυντὴς ∆ιαθρησκειακῶν Θεµάτων
τῆς Ἀµερικανο-Ἑβραϊκῆς Ἐπι-
τροπῆςM

Μεταξὺ τῶν συµµετασχόντων
ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς
∆ηµήτριος, ὁ Μητροπολίτης Γαλ-
λίας Ἐµµανουήλ, ὁ Μητροπολίτης
Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναβίας

Κλεόπας (Οἰκουµενικὸ Πατριαρ-
χεῖο), ὁ Μητροπολίτης Εἰρηνουπό-
λεως ∆ηµήτριος (Πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας), ὁ Μητροπολίτης Νέας
Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφίας Γαβριὴλ
(Ἐκκλησία Ἑλλάδος), ὁ Μητροπο-
λίτης ∆υτικῆς καὶ Νότιας Εὐρώπης
Ἰωσὴφ (Πατριαρχεῖο Ρουµανίας),
ὁ Ἐπίσκοπος Σλαβόνης Ἰωάννης
(Πατριαρχεῖο Σερβίας), ὁ Ἐπίσκο-
πος Ἀρσινόης Νεκτάριος (Ἐκκλη-
σία Κύπρου), ὁ Ἀρχιµανδρίτης ∆α-
µιανός, Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τά-
φου στὴν Ἀθήνα, ὁ ∆ιάκονος Ἀλέ-
ξανδρος Σεκούλιτς, ὑπάλληλος τῆς
Γραµµατείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας κἄ. Στὸ
συνέδριο παρέστησαν Ἕλληνες
καὶ Ἰσραηλινοὶ διπλωµάτες, συνερ-
γάτες τῶν ἀκαδηµαϊκῶν ὀργα-
νισµῶν καὶ ἐµπειρογνώµονες.

Συζητήθηκαν διάφορα θέµατα
ἀκαδηµαϊκοῦ χαρακτήρα, ὅπως ὁ
τρόπος τῆς συνυπάρξεως καὶ τοῦ
διαλόγου τῶν Ὀρθοδόξων καὶ Ἰου-
δαϊκῶν κοινοτήτων σὲ διάφορες
χῶρες τοῦ κόσµου, ἡ ἀµοιβαία κα-
τανόηση τῶν Ἑλληνικῶν καὶ Ἰου-
δαϊκῶν πολιτισµῶν, ἡ ἑρµηνεία
διαφόρων χωρίων τῆς Παλαιᾶς
∆ιαθήκης καὶ στὶς δύο παραδόσεις.
Ὁ Ἱερέας ∆ηµήτριος Σαφόνωφ
ἐπέστησε τὴν προσοχὴ τῶν παρι-
σταµένων στὸ πρόβληµα διώξεων
σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν στὶς
χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ
τῆς Βορείου Ἀφρικῆς· ἀναφέρθηκε
συντόµως στὶς διαστάσεις τῆς τρα-
γωδίας καὶ τὶς προσπάθειες τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρω-
σίας τὶς ὁποῖες καταβάλλει, γιὰ νὰ
ἐπιστήσει τὴν προσοχὴ τοῦ διε-
θνοῦς κοινοῦ σὲ αὐτὸ τὸ πρόβλη-
µα».

Πανηγυρίζει ὁ Ἱ. Ν. Ἁγ.
Νεκταρίου τῆς Π.Ο.Ε.
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νεκτα-

ρίου (9 Νοεµβρίου) πανηγυρίζει ὁ
ὁµώνυµος Ἱερός Ναός τῆς «Παν -
ελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως»
εἰς Νέαν Ἐρυθραίαν (Λ. Θησέως
25).  Τήν παραµονήν Κυριακὴν
8ην Νοεµβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 7
µ.µ. θά τελεσθῆ Μέγας Ἑ σπερι-
νός. Ἀκολούθως τήν 10ην µ.µ θά
ἀρχίση ἱερά Ἀ γρυπνία. Τήν ∆ευ-
τέραν ἀνήµερα τῆς ἑορ τῆς θά τε-
λεσθῆ Πανηγυρική θεία Λειτουρ-
γία καί περιφορά τῆς ἱερᾶς Εἰκό-
νος καί τῶν ἱερῶν Λειψάνων. Θὰ
ἀκολουθήση Τράπεζα Ἀγάπης.
Τό ἀπόγευµα τῆς ἰδί ας ἡµέρας 6
µ.µ. θά ψαλῆ µεθέορτος Ἑσπερι-
νός καί ἡ ἱερά Παράκλησις τοῦ
Ἁγίου.

Βουλευταὶ εἰς διδασκαλεῖον µαγείας
εἰς τὸ κέντρον τῆς πρωτευούσης;
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Τοῦ κ. Μάνου Χατζηγιάννη

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς
συνῆλθε εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην τήν
13ην καί 14ην Ὀκτωβρίου 2015 καί
ἐξέδωσε ἀνακοινωθέν τήν 15ην,
συμφώνως πρός τό ὁποῖον: 

«Ἡ Σύνοδος συνεζήτησε
ἐκτενῶς µεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς
θέµατα: α) Τήν ἀνάγκην δηµιουρ-
γίας εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν
Τµήµατος Μεταφράσεως εἰς τήν
Ἀγγλικήν τῶν Λειτουργικῶν Κειµέ-
νων... β )Τήν Ἱ.Σ. ἀπησχόλησαν
θέµατα διοικητικῆς φύσεως... γ) Ἡ
Ἱ. Σ. ἠσχολήθη ἐπίσης µέ θέµατα,
τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν Ὀρθό-
δοξον οἰκογένειαν... δ) Ἡ Ἱ. Σ. συν -

εζήτησε τό θέµα ἐκπαιδεύσεως
ὑποψηφίων κληρικῶν... ε) Ἡ Ἱ. Σ.
συνεζήτησε τήν περίπτωσιν τοῦ π.
Γεωργίου Πασσιᾶ, διά τόν ὁποῖον
καί ἀπεφάσισεν ὁµοφώνως νά
εἰσηγηθῇ τήν καθαίρεσιν αὐτοῦ εἰς
τήν ἁρµοδίαν ἀρχήν τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου, στ) Τήν Ἱ. Σ.
ἀπησχόλησαν ἀκολούθως θέµατα
ἀφορῶντα εἰς τήν σύγκλησιν τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου... ζ)
Τέλος ἡ Ἱ. Σ.  µετά µεγάλης χαρᾶς
ἐπληροφορήθη τήν ἔναρξιν τῶν
ἐργασιῶν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ καί Ἑθνικοῦ Προσκυ-
νήµατος τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τό
ὁποῖον ἀναµένεται νά ὁλοκληρωθῇ
εἰς 18-24 µῆνας».

Ἀνακοινωθέν Συνόδου 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς


